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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 069 / 2012 - UFRRJ  

PROCESSO Nº: 23083.010738/2011-79 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data: 05 /07/ 2012 
Horário: às 09:00h 
Local: www.comprasnet.gov.br

  

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 
RIO DE JANEIRO - UFRRJ, sediado(a) na BR 465, Km 07, Seropédica – RJ, por meio do(a) seu 
Pregoeiro,  Janaina Gomes de Andrade, Portaria nº 729 GR de 29/ 06/ 2011, realizará licitação, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, DO TIPO MENOR PREÇO, 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 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
da Instrução Normativa n° 01 de 19 de janeiro de 2010, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 
2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital.  

1          ENVIO DAS PROPOSTAS 

1.1  O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de Edital no sítio 
www.comprasnet.gov.br, até às 09:00 horas do dia 05/07/2012, hora e data para a abertura da 
sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

1.1.1  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF.  

2  DO OBJETO 

2.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÂO DE  
LIVROS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 

2.2 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.   

3     DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1    As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento da União para o exercício de 2012, a cargo da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro, cujos programas de trabalho e elemento de despesa específica constarão da 
respectiva Nota de Empenho.  

4       DO CREDENCIAMENTO 

4.1 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. 

4.2  O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – 
Comprasnet, no sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo 
interessado. 

http://www.comprasnet.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br
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4.3  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. 

4.4  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. 

4.5  A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso.  

5  DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

5.1 Poderão participar deste Pregão entidades empresariais 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 11.10.10.  

5.2  não poderão participar desta licitação: 

5.2.1 entidades empresariais proibidas de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 

5.2.2 entidades empresariais declaradas suspensas de participar de licitações e impedidas 
de contratar com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação, conforme artigo 
87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;  

5.2.3 entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.2.4 quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 
nº 8.666, de 1993; 

5.2.5 entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; 

5.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si; 

5.2.7 inadimplentes em obrigações assumidas com a Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro, assim como aquelas que se encontram em atraso na entrega de 
materiais ou serviços. 

5.3  Como condição para participação no Pregão, no momento da elaboração e envio da proposta no 
Comprasnet, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico 
(comprasnet) relativo às seguintes declarações, não havendo mais a necessidade do envio 
desses documentos por meio de fax, e-mail ou correios: 

5.3.1  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 artigos 42 
a 49; 

5.3.1.1  a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 
2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte; 

5.3.2  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; 

5.3.3  que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
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5.3.4  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.  

5.3.5  que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;  

6 DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

6.1  Os materiais, objetos desta licitação deverão seguir, no que couber, os seguintes critérios de 
sustentabilidade ambiental: 

6.1.1 Os materiais deverão ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 

6.1.2   Deverão ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 

6.1.3 Os materiais deverão ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;  

6.1.4   O materiais não poderão conter substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais 
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

6.2 A comprovação do disposto nos subitens 6.1.1 a 6.1.4 poderá ser feita mediante apresentação 
de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer 
outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.   

7 DA REPRESENTAÇÃO  

7.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Artigo 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005), no 
site www.comprasnet.gov.br

 

. 

7.2 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 
órgão provedor, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de realização do Pregão. 
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

7.3 O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para 
fins de habilitação. 

7.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou 
de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico (Artigo 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005). 

7.5 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 a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, promotor da licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Artigo 3º, § 5º, 
do Decreto 5.450/2005).   

http://www.comprasnet.gov.br
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8 DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances (Artigo 13º, 
inciso III, Decreto 5.450/2005). 

8.2  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 Artigo 13º, inciso IV, Decreto 5.450/2005). 

8.3 A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 
subseqüente encaminhamento da proposta eletrônica de preços, com valores unitário e total, 
exclusivamente pelo site: www.comprasnet.gov.br

 

(Artigo 21º, § 1º, Decreto 5.450/2005).  

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

8.5  A Proposta de Preços escrita contendo as especificações técnicas detalhadas do objeto 
ofertado deverá ser formulada e enviada através do Tel.-Fax: (21) 2681-4737, 2682-1241, ou 
pelo e-mail pregaoufrrj@gmail.com

  

após o término da etapa de lances, até as 17:00h do dia 
da realização da sessão, com os valores unitário e total atualizados em conformidade com 
os lances eventualmente ofertados, contendo os seguintes dados: 

8.5.1 Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação. 

8.5.2 A especificação clara, completa e minuciosa do material ofertado; indicando, no que 
for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição 
do bem no órgão competente, quando for o caso,  conformidade com o Anexo I deste 
Edital. 

8.5.3 Declaração de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer 
natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão. 

8.5.4  Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, endereço eletrônico (e-
mail), banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, telefone e 
celular do representante da empresa. 

8.5.5 Marca (somente uma marca), fabricante e demais referências que bem indiquem os 
itens cotados. 

8.5.6 Valor unitário e total do item; 

8.5.7 Procedência do material informando se é: nacional, importado adquirido no mercado 
interno ou importado adquirido no mercado externo. 

8.5.8 Declaração de total conhecimento e concordância com os termos deste Pregão. 

8.6    O não cumprimento das exigências do item 8.5 e seus subitens implicará na perda dos 
itens ganhos pelo licitante. 

8.7       Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor.  

8.8        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.  

9           DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

9.1  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2  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.  

http://www.comprasnet.gov.br
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9.2.1  A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.2.2  A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.3  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

9.4  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

9.5  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.  

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

9.6  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

9.7  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema.  

9.8  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  

9.9  Durante o transcurso  da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

9.10  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.  

9.11  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.  

9.12  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.  

9.13  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. 

9.14  Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 
de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto 
nº 6.204, de 2007. 

9.15  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

9.16  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

9.17  Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 
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9.18  Caso não se ofertem lances e sejam identificadas propostas de preços idênticos de 
microempresa ou empresa de pequeno porte empatadas na faixa de até 5% (cinco por cento) 
sobre o valor cotado pela primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do 
item, o sistema fará sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando 
automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de desempate. 

9.19  Havendo êxito no procedimento de desempate, o sistema disponibilizará a nova classificação de 
fornecedores para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou 
não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

9.20  Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 
3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens: 

9.20.1  produzidos no País; 

9.20.2  produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

9.20.3  produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País. 

9.21  Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os 
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo 

9.22 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de 
aceitação dos mesmos. 

9.23 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance ofertado pelo próprio 
licitante, que tenha sido anteriormente registrado no sistema. 

9.24  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance. 

9.25  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 
lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo 
de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

9.25.1  Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o pregoeiro se 
responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes. 

9.26  IMPORTANTE: Ao formularem seus lances os fornecedores participantes deverão oferecer 
lances nos valores unitários para o item, observando-se que o valor total dividido pelo 
quantitativo requerido não pode resultar num VALOR UNITÁRIO que extrapole o número de 
DUAS CASAS DECIMAIS após a vírgula (casa dos centavos).

 

Caso isto ocorra, o pregoeiro 
estará autorizado a adjudicar os itens fazendo-se ARREDONDAMENTOS A MENOR, de 
forma que o valor unitário (com no máximo duas casas decimais após a vírgula – casa dos 
centavos), multiplicado pelo quantitativo resulte num valor, no máximo, igual ao valor do último 
lance ofertado. 

9.27  Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema 
eletrônico contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, 
para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 

9.28  O pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa 
de lances da sessão publica ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo pregoeiro 
acerca da aceitação do lance de menor valor. 

9.28.1  Quando houver necessidade de apresentação de amostra, o pregoeiro encerrará a etapa 
de lances, divulgando, posteriormente, o resultado de julgamento.     
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10    DO JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

10.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará     
a proposta classificada em primeiro lugar para fim de aceitação:  

10.2  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado, 
ou que apresentar preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que não venha 
a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos são 
coerentes com os de mercado. 

10.3  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob 
pena de não aceitação da proposta.  

10.3.1  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de 
Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além 
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.  

10.3.2  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.  

10.4  Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.5  O Pregoeiro poderá solicitar do(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar a apresentação de 
catálogo do(s) item(ns), que deverá(ão) ser apresentado(os) no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar da data da solicitação, feita pelo “CHAT”. O catálogo deverá ser entregue no 
Setor de Pregão, localizado na Sala 21 do Prédio Principal da UFRRJ, ou por meio eletrônico 
através do e-mail pregaoufrrj@gmail.com para conferência do produto com as especificações 
solicitadas no Termo de Referência.  

10.6     Se o catálogo/folder/amostra apresentado pelo primeiro classificado não for aceitável, o 
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 
Seguir-se-á com a verificação do catálogo/folder/amostra e, assim, sucessivamente, até a 
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

10.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

10.8  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. 

10.8.1  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. 

10.8.2  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

10.9  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.  

11  DA HABILITAÇÃO 

11.1   O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e, conforme o caso, à qualificação econômica financeira, 
conforme disposto no artigo. 4º, caput, 8º, § 3º, artigos 13 a 18 e 43 da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10. 
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11.1.1  Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 
SICAF. 

11.1.2  Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 
oficial, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena 
de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o artigo 43, § 1º da LC 
nº 123, de 2006. 

11.2   Será realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – (Ceis) 
do Portal da Transparência, a fim de verificar a existência de registros impeditivos da contratação. 

11.3  Será realizada consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ, para verificação da existência de 
registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa. 

11.4   Será realizada consulta à composição societária das empresas no sistema SICAF, a fim de 
se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante. 

11.5  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, nas condições seguintes: 

11.6  Habilitação jurídica:  

11.6.1  no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 

11.6.2  em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, 
devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

11.6.3  inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 
agência; 

11.6.4  inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

11.6.5 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País; 

11.7 Regularidade fiscal e trabalhista: 

11.7.1  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

11.7.2 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

11.7.3  prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
quanto aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados, 
conforme artigo 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  

11.7.4  prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

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

11.7.6  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;  

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

11.7.7.1  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;  
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11.7.8  caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de 
pequeno porte enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 

11.8  As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, 
por meio de:  

11.8.1  Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 
apresentação de atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado. 

11.8.1.1 Os atestados poderão ser apresentados em original, ou vir com cópias 
autenticadas por cartório competente ou por servidor da administração ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. 

11.9 A declaração de composição de preços, que consta neste edital no anexo II, deverá ser 
entregue devidamente preenchida. 

11.10  Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 
apresentados pelos licitantes, via e-mail pregaoufrrj@gmail.com, ou via Tel./Fax: (21) 2682-
1241 ou 2681-4737, ou chat, até às 17:00h do dia da realização do pregão, após solicitação 
do Pregoeiro no sistema eletrônico. Encerrado o encaminhamento das documentações, o 
pregoeiro terá o prazo de 48 horas para análise. Posteriormente, tais documentos serão 
remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de 
notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 

11.11  Se a menor proposta ofertada for de 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 2 (dois) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema 
eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

11.11.1  A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 
do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma 
restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

11.12  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. 

11.13  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. 

11.14  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006,  seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

12  DOS RECURSOS 

12.1  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 vinte 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. 
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12.2   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. 

12.2.1  Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

12.3  A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito e a consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao licitante 
vencedor. 

12.3.1  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. 

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

12.5  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital.  

13    DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

13.1  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. 

13.2  A homologação da licitação é de responsabilidade do senhor Pró-Reitor de Assuntos 
Financeiros, e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

13.2.1   O Pró-Reitor de Assuntos Financeiros poderá encaminhar o processo ao setor que 
solicitou a aquisição com vistas à verificação da aceitabilidade dos mesmos, antes da 
homologação do certame. 

13.2.2   O responsável pelo setor solicitante poderá pedir amostra dos materiais ofertados, para 
verificação do atendimento às especificações e deverá elaborar parecer informando 
sobre a aceitação dos mesmos. 

13.3  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.   

14  DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1   Após a homologação da licitação, poderá ser firmado Termo de Contrato ou aceito instrumento 
equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). 

14.1.1    Caso haja assinatura de contrato o prazo de vigência é de 12 (doze) meses, contados 
da publicação prorrogável na forma do artigo 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

14.2  Em caso de dispensa do Termo de Contrato, em conformidade com o  Artigo 62 § 4°, da Lei nº 
8.666/93, com suas posteriores alterações, passa a ter força de contrato este Edital e seus 
Anexos, a Proposta de Preços do licitante vencedor e a Nota de Empenho, para todos os efeitos 
legais. 

14.3  O adjudicatário terá o prazo de 05 (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.  
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14.3.1  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 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu 
recebimento.  

14.4  O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

14.5  Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 
realizará consulta “on line” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - 
CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.  

14.6  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.  

15  DO PREÇO 

15.1  Os preços são fixos e irreajustáveis.  

16  DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1  Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 
de Referência.  

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

18  DO PAGAMENTO 

18.1   O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, pelo Departamento de 
Contabilidade e Finanças – DCF, contados a partir da data final do período de adimplemento a 
que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente 
indicados pelo contratado. 

18.2   Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 
inciso II do artigo 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 artigo 5º, § 3º, da Lei nº 
8.666, de 1993. 

18.3  O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente 
condicionado este ato à verificação da conformidade da nota fiscal/fatura apresentada em 
relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados. 

18.4     De acordo com o artigo 36, § 6° da IN SLTI/MPOG n° 02/2008, a retenção ou glosa no 
pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer quando for constatato que a 
contratada: 

A)  Não produziu os resultados acordados. 
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B)  Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 
exigida. 

C) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

18.5  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. 

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

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

18.7.1  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. 

18.8  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%.   

19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1   Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que:  

19.1.1  não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

19.1.2  apresentar documentação falsa; 

19.1.3  deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4  ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5  não mantiver a proposta; 

19.1.6  comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.7  cometer fraude fiscal; 
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19.2  O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.2.1  Multa de 05% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

19.2.2  Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 
prazo de até cinco anos; 

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

19.4  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. 

19.5  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. 

19.6  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.7  As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência.   

20  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1  Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregaoufrrj@gmail.com, 
pelo Tel.-Fax: 21 2682-1041 / 2681-4737, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço BR 
465, Km 07 – Seropédica / RJ, CEP: 23.890-000, Setor de Pregão – sala 21 do Prédio Principal. 

20.3  Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24  horas. 

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

20.5  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

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

20.7  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.   

21     DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1  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 estabelecidos, desde que não haja comunicação 
do pregoeiro em contrário. 

21.2  Em caso de divergência entre as especificações do material inseridos no sistema SIASG e 
as deste edital, prevalecerão as constantes neste último. 

21.3  Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao pregoeiro, no Setor do 
Pregão, sala 21 do prédio Principal da UFRRJ, Rod. BR 465  Km 07 – Seropédica / RJ, 
CEP:  23890-000, ou por meio do Tel/Fax: (21) 2682-1241, 2681- 4737.  
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21.4  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da administração e 
da ampliação da disputa entre os interessados.  

21.5  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.  

21.6  É facultado ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a 
realização da sessão pública.  

21.7  Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

21.8  Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas de 
Preços.  

21.9  Após a homologação da licitação, o licitante vencedor receberá, via FAX, a Nota de Empenho, 
acrescida das informações apresentadas em sua Proposta de Preços.  

21.10  A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição do material pela 
Administração.  

21.11  Se o proponente vencedor recusar-se, injustificadamente, a retirar a Nota de Empenho, será 
convocado outro licitante, obedecida a ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital, podendo o pregoeiro negociar diretamente para 
que seja obtido preço melhor.  

21.12  Se o proponente vencedor recusar-se, injustificadamente, a retirar a nota de empenho, estará 
sujeito a aplicação das penalidades estabelecidas no item 19, sem prejuízo da aplicação de 
outras penalidades cabíveis.  

21.13  O proponente vencedor, após a retirada da Nota de Empenho, ficará obrigado a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, ate 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

21.14  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 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.  

21.15  A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes 
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado.  

21.16  As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo 
acompanhamento, mediante o acesso ao sítio www.comprasnet.gov.br

 

, das eventuais 
republicações e/ou retificações de edital, respostas a questionamentos e impugnações ou 
quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos 
prazos de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública. 

21.17  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública deste Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão. 

21.18  Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes dos Decretos nº 3.555, de 
agosto de 2000, publicado no Diário Oficial da União de 09 de agosto de 2.000, 5.450 de 31 de 
maio de 2005, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicado no D.O.U do dia 18 de julho 
de 2002 e da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.  

21.19  Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 19 do presente Edital, o lance 
é considerado proposta. 

http://www.comprasnet.gov.br
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21.20  O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, e 
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rod. BR 465  Km 07 – Seropédica / RJ, 
CEP:  23890-000, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 16:00 horas, mesmo endereço e 
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 

21.21  São partes integrantes deste edital: 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Modelo Declaração de composição de preços  

22 DO FORO 

Nos termos do artigo 109, Inciso I da Constituição da República Federativa do Brasil, é 
competente o Foro da Justiça Federal – Seção judiciária Federal do Rio de Janeiro, para dirimir 
questões relativas ao presente Edital, não resolvidas na esfera administrativa.   

Seropédica – RJ, 20 de junho de 2012.    

Pregoeiro 
Setor de Pregão/DMSA/UFRRJ 

http://www.comprasnet.gov.br
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069 / 2012  

PROCESSO Nº: 23083.010738/2011-79 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data: 05 de julho de 2012. 
Horário: às 09:00h  
Local: www.comprasnet.gov.br

   

1  DO OBJETO: 

1.1   O presente Pregão tem por objeto a aquisição de livros, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento.  

2 DA JUSTIFICATIVA: 

2.1 Tal solicitação faz-se necessária para compor os acervos da Biblioteca Central referente ao Curso 
de Ciências Contábeis desta Universidade.   

3 DA ESPECIFICAÇÃO: 

ITEM

 

DESCRIÇÃO UNID.

 

QUANT. VALOR 
TOTAL 

     

1.

 

Brochard, Victor. Os céticos gregos, tradução de Jaimir Conte. 
São Paulo: Odysseus, 2009. isbn-13: 9788578760038 Unid. 05 R$ 239,28 

2.

 

Calvino, Ítalo. Fábulas italianas. isbn-13: 9788535909487 Unid. 04 R$ 114,32 

3.

 

Calvino, ítalo. O barão da árvores. isbn-13: 9788571641990 Unid. 04 R$ 198,52 

4.

 

Calvino, Ítalo. O cavaleiro inexistente. isbn-13: 9788535906790 Unid. 04 R$ 87,80 

5.

 

Calvino, Ítalo. Os amores difíceis. isbn-13: 9788571642874 Unid. 04 R$ 185,48 

6.

 

Calvino, Ítalo. Por que ler os clássicos. isbn-13: 9788535911343 Unid. 04 R$ 96,12 

7.

 

Calvino, Ítalo. Saggi. isbn-13: 9788804404040 Unid. 02 R$ 797,26 

8.

 

Gaio. Instituiçoes - direito privado romano. isbn-13: 
9789723113211 Unid. 05 R$ 553,40 

9.

 

Galileu. Dialogo sobre os dois maximos sistemas do 
mundoptolomaico e copernicano. isbn-13: 9788573264708 Unid. 04 R$ 362,96 

10.

 

Galileu. Sidereus nuncius. isbn-13: 9789723113174 Unid. 04 R$ 289,12 

11.

 

Haigh, Christopher. Reformation and resistance in tudor 
lancashire. 9780521083935 

Unid. 01 R$ 131,94 

12.

 

Halliday, fred. Repensando as relações internacionais. rs: ufrgs 
isbn:  8570259476 isbn-13:  9788570259479 

Unid. 05 R$ 273,15 

13.

 

Hamilton, Donna B.; Strier, Richard. Religion, literature, and 
politics in post-reformation england, 1540-1688. 9780521060875 Unid. 01 R$ 89,84 

http://www.comprasnet.gov.br
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14.

 
Hann, C. e Hart, K. Market and society: the great transformation 
today isbn:  0521519659 isbn-13:  9780521519656 Unid. 01 R$ 305,20 

15.

 
Hann, Chris e Dunn, Elizabeth. Civil society. challenging western 
models. isbn:  0415132185 isbn-13:  9780415132183 Unid. 01 R$ 387,64 

16.

 
Hansen, Thomas Blom and durham , finn stepputat . States of 
imagination :ethnographic explorations of the postcolonial state. 
duke university press, 2001... isbn:  0822327988 isbn-13:  
9780822327981 

Unid. 01 R$ 69,92 

17.

 

Hardman, Francisco foot. Trem-fantasma. isbn:  8535905995 
isbn-13:  9788535905991 Unid. 04 R$ 258,80 

18.

 

Harvey, David.  The new imperialism (clarendon lectures in 
geography and environmental studies) isbn:  0199278083 isbn-
13:  9780199278084 

Unid. 01 R$ 68,61 

19.

 

Helgerson, Richard. Adulterous alliances. Isbn: 9780226326245 Unid. 01 R$ 96,18 

20.

 

Hill, Christopher. The changing politics of foreign policy. 
9780333754238 

Unid. 01 R$ 122,81 

21.

 

Hill, M., Hupe, P. Implementing public policy: governance in 
theory and in practice. londres: sage, 2002. isbn:  1412947987 

 

isbn-13:  9781412947985 
Unid. 01 R$ 312,70 

22.

 

Hill, Polly. Development economics on trial: the anthropological 
case for a prosecution (paperback) isbn:  0521321042 

 

isbn-13:  9780521321044 
Unid. 01 R$ 153,10 

23.

 

Hill, Polly. Dry grain farming families: hausaland (nigeria) and 
karnataka (india) compared (paperback) isbn:  0521271029 

 

isbn-13:  9780521271028 
Unid. 01 R$ 129,37 

24.

 

Hill, Polly. Migrant cocoa-farmers of southern ghana (classics in 
african anthropology series) isbn:  3825834891  isbn-13:  
9783825834890 

Unid. 01 R$ 183,50 

25.

 

Hill, Polly. Studies in rural capitalism in west africa (african 
studies) isbn:  0521109213  isbn-13:  9780521109215 

Unid. 01 R$ 88,27 

26.

 

Hinds, Peter. The horrid popish plot: roger l'estrange and the 
circulation of political. 9780197264430 

Unid. 01 R$ 267,54 

27.

 

Historia do pensamento ocidentalisbn:  8500013559 isbn-13:  
9788500013553 

Unid. 02 R$ 140,36 

28.

 

Hobart, Mark. An anthropological critique of development: the 
growth of ignorance (eidos) (paperback) isbn:  0415079594 

 

isbn-13:  9780415079594 
Unid. 01 R$ 132,24 

29.

 

Hobsbawm, Eric. Era dos extremos: o breve século xx, 1914-
1991. são paulo: companhia das letras, 2003. isbn:  8571644683 
isbn-13:  9788571644687 

Unid. 06 R$ 403,26 

30.

 

Holy, Ladislav. Anthropological perspectives on kinship. london 
and chicago: pluto press. 1996. isbn:  0745309178 isbn-13:  
9780745309170 

Unid. 01 R$ 103,40 

31.

 

Hoog, Wilson Alberto Zappa. Teoria pura da contabilidade - 
ciência e filosofia. curitiba: juruá editora, 2010. 234p. isbn: 
9788536228303. isbn:  853622830x 

Unid. 05 R$ 269,85 

32.

 

Hoog, Wilson Alberto Zappa. Sociedade limitada - aspectos 
administrativos, jurídicos & contábeis - ênfase no direito e na 
contabilidade. 2ª ed. curitiba:juruá ditora, 2008.206p. isbn 
13:9788536220703 isbn:  8536220708 

Unid. 05 R$ 247,25 
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33.

 
Humboldt, Wilhelm Von. Os limites da açao do estado, isbn:  
8574750832 isbn-13:  9788574750835 Unid. 02 R$ 92,54 

34.

 
Iluminismo como negocio, o isbn:  8571645760 isbn-13:  
9788571645769 Unid. 03 R$ 291,54 

35.

 
Iluminismo radical, isbn:  8537004324 isbn-13:  9788537004326 Unid. 03 R$ 308,16 

36.

 
Iudícibus, S. de. Análise de balanços. texto e exercícios. são 
paulo: ed. atlas. isbn:8522454213 isbn-13:  9788522454211 Unid. 05 R$ 481,50 

37.

 

Iudícibus, Sérgio de. Contabilidade gerencial. são paulo, atlas, 
1998. isbn:  8522418489 isbn-13:  9788522418480 Unid. 05 R$ 486,50 

38.

 

Iudícibus, Sérgio de. et al. Contabilidade introdutória. livro-texto.  
11. ed.  são paulo: atlas, 2010. 352p. ean13: 9788522458158 

Unid. 05 R$ 509,30 

39.

 

Iudícibus, Sérgio de. et al. Contabilidade introdutória: livro de 
exercícios. 10.ed. são paulo: atlas, 2006. 240 p. isbn:  
8522442606 isbn-13:  9788522442607 

Unid. 05 R$ 412,50 

40.

 

Iudicíbus, Sérgio de. et al. Manual de contabilidade societária. 
fipecafi. são paulo: atlas, 2010. 792p. isbn 9788522459124. isbn:  
8522459126 

Unid. 05 R$ 1.236,00 

41.

 

Iudicibus, Sérgio de. Marion, José Carlos. Contabilidade 
comercial. 9ª edição, são paulo: atlas, 2010. 464p. isbn-10: 
8522459789 isbn-13:  9788522459780 

Unid. 05 R$ 478,90 

42.

 

Iudícibus, Sérgio de; Lopes, Alexandre Broedel. Teoria avançada 
da contabilidade. São Paulo: atlas, 2004. isbn:  8522437750; 
isbn-13:  9788522437757 

Unid. 05 R$ 452,85 

43.

 

Iudícibus, Sérgio; Marion, José Carlos; Faria, Ana Cristina de.  
Introdução à teoria de contabilidade: para o nível de graduação. 
5ªed. São Paulo: atlas, 2009. 276p. isbn: 9788522453610. isbn:  
8522453616 

Unid. 05 R$ 452,65 

44.

 

Jackson, Robert; Sorensen, Georg. Introdução às relações 
internacionais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. isbn:  
8571109680 isbn-13:  9788571109681 

Unid. 05 R$ 364,65 

45.

 

Joseli Nunes Mendonça. Cenas da abolição – escravos e 
senhores no parlamento e na justiça. São Paulo: ed.fundação 
perseu abramo, 2001. isbn:  8586469599 isbn-13:  
9788586469596 

Unid. 02 R$ 64,20 

46.

 

Jund, Sergio. Auditoria: Conceitos, normas, técnicas e 
procedimentos. 9.ed. rio de janeiro: impetus/campus,  2007. 
816p. i.s.b.n.: 9788535226553 

Unid. 05 R$ 585,00 

47.

 

Kant. Critica da razao pratica, isbn:  8572325581 isbn-13:  
9788572325585 Unid. 04 R$ 63,84 

48.

 

Kant. Critica da razao pura, isbn:  857232769x isbn-13:  
9788572327695 Unid. 02 R$ 49,04 

49.

 

Kant. Critica da razao pura, isbn:  972310623x isbn-13:  
789723106237 Unid. 02 R$ 161,58 

50.

 

Kaplan, Robert S; Norton, David P. A estratégia em ação. rio de 
janeiro: campus, 1997. isbn 853520149-1; isbn-13:  
9788535201499 

Unid. 05 R$ 649,70 

51.

 

Katz. História da matemática. isbn-13: 9789723113600 Unid. 05 R$1.034,90 

52.

 

Kennedy, Paul. Ascensão e queda das grandes potências i. isbn:  
9721030473 isbn-13:  9789721030473 Unid. 05 R$ 469,45 
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53.

 
Kissinger, Henry. Diplomacia. isbn:  9726624517 isbn-13:  
9789726624516 Unid. 05 R$ 725,75 

54.

 
Kohama, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. 11ª ed. 
são paulo: atlas, 2010. 368p. 9788522458356; isbn:  8522458359 Unid. 05 R$ 487,00 

55.

 
Kwasnicka, Eunice Lacava. Introdução à administração. são 
paulo: atlas, 2009. isbn: 8522435138 isbn-13:  9788522435135 Unid. 05 R$ 412,00 

56.

 
Lakatos, Eva Maria e Marconi, Mariana de A. Fundamentos de 
metodologia científica. são paulo, atlas, 2005. isbn:  8522457581; 
isbn-13:  9788522457588 

Unid. 05 R$ 385,30 

57.

 

Lakatos, Eva Maria; Marconi, Marina de Andrade. Metodologia do 
trabalho científico: procedimentos básicos. pesquisa bibliográfica, 
projeto e relatório.publicações e trabalhos científicos. 7ª ed. são 
paulo:atlas, 2007. 3ª tiragem. 244p. ean13: 9788522448784 
isbn:  8522448787 

Unid. 05 R$ 363,80 

58.

 

Lara, Silvia Hunold e Mendonça, Joseli Maria Nunes (Org.). 
Direitos e justiças no brasil, campinas, s.p.: ed. da unicamp, 
2006. isbn:  8526807315 isbn-13:  9788526807310 

Unid. 02 R$ 96,64 

59.

 

Leone, G. S. C. Planejamento, implantação e controle.  são 
paulo: atlas. isbn:  8522425353 isbn-13:  9788522425358 Unid. 05 R$ 600,00 

60.

 

Lima, Luiz Murilo Strube. Ifrs: Entendendo e aplicando as normas 
internacionais de contabilidade. 1ª ed. são paulo: atlas, 2010. 
isbn: 8522457484 isbn-13:  9788522457489 

Unid. 05 R$ 385,20 

61.

 

Linebaugh, Peter e Rediker, Marcus. A hidra de muitas cabeças – 
marinheiros, escravos, plebeus e a história oculta do atlântico 
revolucionário. companhia das letras, 2008. isbn:  8535912924 
isbn-13:  788535912920 

Unid. 02 R$ 136,88 

62.

 

Locke, John. Ensaio sobre o entendimento humano, 2 vols, livro i 
e ii livro III e IV isbn:  9723108569 isbn-13:  9789723108569 

Unid. 02 R$ 295,46 

63.

 

Locke, John. Ensaio sobre o entendimento humano, 2 vols. isbn-
13: 9789723108569 

Unid. 03 R$ 443,19 

64.

 

Machado, Paulo Pinheiro; Lideranças do contestado – a 
formação e a atuação das chefias caboclas (1912-1916). 
campinas, sp, ed. da unicamp, 2004.  isbn:  8526806424isbn-13:  
9788526806429 

Unid. 02 R$ 86,80 

65.

 

Maciel, Ricardo R. Como implementar as normas internacionais 
de contabilidade. ifrs. editora: jurua, 2009. 232p. isbn: 
9788536224466 

Unid. 05 R$ 306,60 

66.

 

Mamede, Gladston. Direito empresarial brasileiro: direito 
societário: sociedades simples e empresárias. 4. ed. são paulo: 
atlas, 2010. v. 2. 672p. isbn: 9788522457205 

Unid. 05 R$ 449,00 

67.

 

Mamede, Gladston. Títulos de crédito – vol 3. 5ª. ed.  são paulo: 
atlas, 2009. 488p. isbn: 9788522453238 Unid. 05 R$ 421,65 

68.

 

marinovich, greg. o clube do bangue-bangue,  instantaneos de 
uma guerra ocultaisbn:  8535903364 isbn-13:  9788535903362 Unid. 02 R$ 123,00 

69.

 

Marion, José Carlos. Contabilidade básica.  livro texto. 10ª ed. 
são paulo: atlas, 2009. isbn: 8522455929 isbn-13:  
9788522455928 

Unid. 05 R$ 358,50 

70.

 

Marquez, Gabriel Garcia. Cheiro de goiaba. isbn: 8501023329 Unid. 02 R$ 63,44 

71.

 

Marquez, Gabriel Garcia. Cronicas. vol 2 -isbn: 8501070424 Unid. 02 R$ 169,80 
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72.

 
Marquez, Gabriel Garcia. Cronicas. vol 3 -isbn: 8501070440 Unid. 02 R$ 169,80 

73.

 
Marquez, Gabriel Garcia. Cronicas. vol 4 -isbn: 8501070432 Unid. 02 R$ 91,84 

74.

 
Marquez, Gabriel Garcia. Cronicas. vol 5 -isbn: 8501070459 Unid. 02 R$ 169,80 

75.

 
Marquez, Gabriel Garcia. Cronicas. vol i -isbn: 8501070416 Unid. 02 R$ 169,80 

76.

 
Marquez, Gabriel Garcia. Viver para contar. isbn: 850106713x Unid. 02 R$ 126,94 

77.

 
Martins, Gilberto de Andrade et al. Fundamentos da previdência 
complementar. 2ª ed. fipecafi (fundação instituto de pesquisas 
contábeis, atuariais e financeiras), 2010. 248p. isbn:  
8522456763 isbn-13:  9788522456765 

Unid. 05 R$ 317,50 

78.

 

Matarazzo, D. C. Análise financeira de balanços: abordagem 
gerencial. são paulo: ed. atlas isbn:  8522456925; isbn-13:  
9788522456925 

Unid. 05 R$ 540,50 

79.

 

Mathias, W. F. e Gomes, J. M.  Matemática financeira. 6ª ed. são          
paulo: atlas, 2009. 418p. isbn:  8522452121; isbn-13:  
9788522452125 

Unid. 05 R$ 550,00 

80.

 

Mattos, Hebe; Ao sul da história – lavradores pobres na crise do 
trabalho escravo. rio de janeiro. ed.fgv/faperj, 2009. 155 p.  isbn:  
8522507392 isbn-13:  9788522507399 

Unid. 02 R$ 53,52 

81.

 

Max & Edis. Manual de direito público e privado. são paulo: 
revista dos tribunais, 1995. isbn:  8520334881;  isbn-13:  
9788520334881 

Unid. 05 R$ 461,65 

82.

 

Maximiano,  Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração – 
edição compacta. são paulo: atlas, 2006. isbn:  8522446776; 
isbn-13:  9788522446773 

Unid. 05 R$ 496,65 

83.

 

Metafísica, isbn:  8572835474 isbn-13:  9788572835473 Unid. 02 R$ 156,00 

84.

 

Montana, P.J.; Charnov, B.H. Administração. 2ª ed. são paulo: 
saraiva, 2006. isbn: 8502090100 isbn-13:  9788502090101 

Unid. 05 R$ 690,30 

85.

 

Mora, Jose Ferrater. Dicionario de filosofia. tomo. 2 - isbn:  
851502005x isbn-13:  9788515020058 

Unid. 02 R$ 296,24 

86.

 

Mora, Jose Ferrater. Dicionario de filosofia. tomo. 3 - isbn:  
8515020068 isbn-13:  9788515020065 Unid. 02 R$ 296,24 

87.

 

Mora, Jose Ferrater. Dicionario de filosofia. tomo. 4 - isbn:  
8515020041 isbn-13:  9788515020041 Unid. 02 R$ 296,24 

88.

 

Moraes Neto, B.R. Marx, Taylor, Ford, As forças produtivas em 
discussão. são paulo: brasiliense, 1989 isbn:  8511090436 

 

isbn-13:  9788511090437 
Unid. 05 R$ 123,60 

89.

 

Moreira, Adriano. Teoria das relações internacionais. porto: 
almedina, 2008.isbn:  9724036235 isbn-13:  9789724036236 Unid. 05 R$ 910,00 

90.

 

Nascimento, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 
são paulo: l tr, 1994. isbn: 8536116625; isbn-13:  9788536116624 

Unid. 05 R$ 455,00 

91.

 

Newton, I. Principios matematicos da filosofia natural.

 

isbn-13: 
9789723113242 Unid. 05 R$ 824,90 

92.

 

Nietzsche, F.- Friedrich nietzsche und die literatur der klassisc

 

isbn-13: 9783110213027 
Unid. 02 R$ 892,46 

93.

 

Nietzsche, F. Nietzsche und frankreich

 

isbn-13: 9783110193312 Unid. 02 R$ 875,08 

94.

 

Nietzsche, F.- Nietzsche-lexikon. isbn-13: 9783534208449 Unid. 02 R$ 692,06 

95.

 

Nietzsche, F.- Nietzsche-studien. isbn-13: 9783110186475 Unid. 02 R$1.421,80 
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96.

 
Nye Jr., J. O paradoxo do poder americano. são paulo, editora 
unesp, 2002. isbn:  9896160171 isbn-13:  9789896160173 Unid. 05 R$ 312,65 

97.

 
O Brasil holandes, isbn:  856356000x isbn-13:  9788563560001 Unid. 03 R$ 89,88 

98.

 
Oliveira, Aristeu de. Manual de prática trabalhista. 40 ed. são 
paulo: atlas, 2006. isbn: 8522458766 isbn-13:  9788522458769 Unid. 05 R$ 711,25 

99.

 
Oliveira, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento 
estratégico: conceitos, metodologia e práticas. 24ª ed.são paulo: 
atlas, 2007. isbn: 8522460779; isbn-13:  9788522460779 

Unid. 05 R$ 423,35 

100.

 

Oliveira, Francisco Antônio de. Comentários a consolidação das 
leis do trabalho comentada. 3ª ed. são paulo: revista dos tribunais 
– rt, 2005. isbn:  8520326927; isbn-13:  9788520326923 

Unid. 05 R$ 583,15 

101.

 

Osório, Lígia; Terras devolutas e latifúndio: efeitos da lei de 1850. 
campinas, s.p: ed. da unicamp, 2008. isbn: 8526808214 isbn-13:  
9788526808218 

Unid. 02 R$ 128,68 

102.

 

Padoveze, C. L. e Benedicto, G. C. de. Análise das 
demonstrações financeiras. são paulo: ed. thomson  isbn:  
8522110700; isbn-13:  9788522110704 

Unid. 05 R$ 213,50 

103.

 

Padoveze, Clovis Luis. Contabilidade gerencial: um enfoque em 
sistema  de informação contábil. 6ª ed. são paulo: atlas, 2009. 
632 p. isbn:  8522460752; isbn-13:  9788522460755 

Unid. 05 R$ 562,00 

104.

 

Padoveze, Clovis Luis. Manual de contabilidade básica. 
Contabilidade introdutória e intermediária. 6ª ed. editora atlas, 
2008. isbn:  8522455090; isbn-13:  9788522455096 

Unid. 05 R$ 417,70 

105.

 

Pedro Abelardo. Historia calamitatum. isbn-13: 9789723112528 Unid. 04 R$ 383,04 

106.

 

Perez Junior,  José Hernandez e Oliveira, Luís Martins de. 
Contabilidade avançada: texto e testes com as respostas. 6ª ed.  
são paulo: atlas, 2009. 284p. isbn: 8522459657; isbn-13:  
9788522459650 

Unid. 05 R$ 451,25 

107.

 

Perez Junior, José Hernandez; Begalli, Glaucos Antonio.   
Elaboração das demonstrações contábeis. livro de exercícios. 1ª 
ed. são paulo: atlas, 2000, 2ª reimpressão. 168p. 
isbn: 8522426317; isbn-13:  9788522426317 

Unid. 05 R$ 256,80 

108.

 

Perez Junior, José Hernandez; Begalli, Glaucos Antonio.  
Elaboração e análise das demonstrações contábeis. 4ª ed. são 
paulo: atlas, 2009. 198p. isbn:  8522454949; isbn-13:  
9788522454945 

Unid. 05 R$ 390,70 

109.

 

Pindick, R.E Rubinfeld, D. Microeconomia. 5ª ed. são paulo: 
makron, 2002. isbn: 8576052148; isbn-13:  9788576052142 

Unid. 05 R$ 861,60 

110.

 

Piscitelli, Roberto Boccacio; Timbó, Maria Zulene Farias. 
Contabilidade pública: uma abordagem de administração 
financeira pública. 11ª ed. são paulo: atlas, 2010. 466p. 
isbn: 8522457271; isbn-13:  9788522457274 

Unid. 05 R$ 481,50 

111.

 

Popinigis, Fabiane. Proletários de casaca – empregados no 
comércio carioca (1850-1911), campinas, s.p. ed.da unicamp, 
2007.  isbn:  8526807781 isbn-13: 9788526807785 

Unid. 02 R$ 74,12 

112.

 

Priore, Mary Del. Fazendas do imperio-ediçao bilingue - 
portugues/frances. isbn:  8598858064 isbn-13:  9788598858067 Unid. 03 R$ 300,00 

113.

 

Prosperi, Adriano. Dar a alma historia de um infanticídio. isbn:  
8535916245 isbn-13:  9788535916249 Unid. 02 R$ 129,52 

114.

 

Pufendorf, Samuel. Deveres do homem e do cidadão, isbn:  Unid. 02 R$ 120,36 
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8585818255 isbn-13:  9788585818258 

115.

 
Ramada Curto, Diogo. Cultura escrita, séculos xv a xviii, isbn:  
9726711932 isbn-13:  9789726711933 Unid. 05 R$ 572,30 

116.

 
Ramada Curto, Diogo. Cultura imperial e projetos coloniais 
seculos xv a xviii, isbn:  8526808575 isbn-13:  9788526808577 

Unid. 05 R$ 395,90 

117.

 
Rawls John. O direito dos povos, são paulo: martins editora, 
2001. 

Unid. 04 R$ 209,84 

118.

 

Reis, João José, Domingos sodré – um sacerdote africano no 
brasil. sp. companhia das letras, 2008. isbn:  853591286x  isbn-
13:  9788535912869 

Unid. 02 R$ 139,20 

119.

 

Reis, Joao Jose. Alufa rufino, o - trafico, escravidao e liberdade 
no atlantico negro (c. 1822-c. 1853) isbn:  8535917365 isbn-13:  
9788535917369 

Unid. 02 R$ 132,68 

120.

 

Ribeiro, Osni Moura. Contabilidade básica fácil. 26ª ed. são 
paulo: saraiva, 2009. isbn: 8502087290isbn-13: 788502087293 

Unid. 05 R$ 497,70 

121.

 

Rodrigues, José Angelo. Gestão de risco atuarial. 1ª ed. são 
paulo: saraiva. 472p. isbn: 8502067885; isbn-13: 9788502067882 Unid. 05 R$ 700,00 

122.

 

Rorty, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. 1. ed. são 
paulo: martins fontes,2007. isbn-13: 9788599102510 Unid. 05 R$ 336,60 

123.

 

Rorty, Richard. Filosofia como política cultural. isbn-13: 
9788561635398 Unid. 05 R$ 254,50 

124.

 

Rorty, Richard. Pragmatismo e política. isbn-13: 9788599102176 Unid. 05 R$ 200,00 

125.

 

Rorty, Richard. Uma etica laica.

 

isbn-13: 9788578272463 Unid. 05 R$ 106,20 

126.

 

Rosa, João Guimarães. Antes das primeiras estórias. isbn-13: 
9788520926222 

Unid. 04 R$ 155,12 

127.

 

Rosa, João Guimarães. Ave palavra

 

isbn-13: 9788520912034 Unid. 04 R$ 179,68 

128.

 

Rosa, João Guimarães.

 

Correspondências.

 

isbn-13: 
9788520915479 Unid. 04 R$ 163,76 

129.

 

Rosa, João Guimarães. Estas estórias.

 

isbn-13: 9788520912027 Unid. 04 R$ 179,44 

130.

 

Rosa, João Guimarães. Grande sertão: veredas. isbn-13: 
9788520912096 

Unid. 04 R$ 299,28 

131.

 

Rosa, João Guimarães. Manuelzão e minguilim. 

 

isbn-13: 
9788520911778 

Unid. 04 R$ 169,00 

132.

 

Rosa, João Guimarães. No urubuguagua, no pinhem.

 

isbn-13: 
9788520911785 

Unid. 04 R$ 166,88 

133.

 

Rosa, João Guimarães. Primeiras estórias. isbn-13: 
9788520917985 

Unid. 04 R$ 149,60 

134.

 

Rosa, João Guimarães.

 

Sagarana.

 

isbn-13: 9788520911501 Unid. 04 R$ 278,80 

135.

 

Rosa, João Guimarães. Tutameia.

 

isbn-13: 9788520911754 Unid. 04 R$ 149,60 

136.

 

Rose, R. S. Uma das coisas esquecidas, getulio vargas e 
controle social no brasil. isbn:  8535901949 isbn-13:  
9788535901948 

Unid. 02 R$ 161,60 

137.

 

Ross, Stephen A. et al. Administração financeira. corporate 
finance. são paulo: atlas, 1995. isbn: 8522429421  isbn-13:  
9788522429424 

Unid. 05 R$ 815,00 

138.

 

Ross, Stephen A. et al. Princípios de administração financeira – 
essentials of corporate finance. são paulo: atlas, 1998. 

Unid. 05 R$ 775,00 
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isbn: 8522426066 isbn-13:  9788522426065 

139.

 
Rossetti, Livio. Introdução à filosofia antiga: premissas filológicas 
e outras “ferramentas de trabalho”. são paulo: paulus, 2006. isbn-
13: 9788534925297 

Unid. 05 R$ 368,30 

140.

 
Rossi, Paolo. O nascimento da ciencia moderna na europa. são 
paulo: edusc, 2001. Unid. 03 R$ 208,56 

141.

 
Ryback, Timothy W. Biblioteca esquecida de hitler, a os livros 
que moldaram sua vida, isbn:  8535914579; isbn-13:  
9788535914573 

Unid. 02 R$ 110,28 

142.

 

Saldanha, Eduardo. Teoria das relações internacionais. rio de 
janeiro: juruá, 2005. isbn:  8536210508; isbn-13:  
9788536210506 

Unid. 05 R$ 393,55 

143.

 

Santos, Jose Luiz Dos et al . Fundamentos de orçamento 
empresarial. 1ª ed. são paulo: atlas, 2008. 208p. isbn13: 
9788522450053isbn:  8522450056 

Unid. 05 R$ 214,00 

144.

 

Santos, José Luiz Dos. et al. Contabilidade internacional 
avançada. 3ª edição. são paulo: atlas, 2010. 480p. ean 13: 
9788522457625; isbn: 852245762x 

Unid. 05 R$ 530,00 

145.

 

Santos, José Luiz dos. Schmidt, Paulo. Gomes, José Mário 
Matsumura. Fundamentos de perícia contábil. são paulo: atlas, 
2006. (coleção resumos de contabilidade; v. 18). 
isbn: 852244448x  isbn-13:  9788522444489 

Unid. 05 R$ 245,00 

146.

 

Santos, José Luiz e Schmidt, Paulo. 3ª Ed. Contabilidade 
societária. são paulo: atlas, 2009. 484p.isbn: 9788522454747 
isbn:  8522454744 

Unid. 05 R$ 587,50 

147.

 

Sanvicente, Antonio Zoratto; Santos, Celso da Costa. Orçamento 
na administração de empresas: planejamento e controle. 2. ed. 
17. tir. São paulo: atlas, 1995. isbn: 8522416265 isbn-13:  
9788522416264 

Unid. 05 R$ 305,00 

148.

 

Saraiva, José Flávio (org.). História das relações internacionais 
contemporâneas: da sociedade internacional do século xix à era 
da globalização. São paulo: saraiva, 2007. isbn:  8502061917 
isbn-13:  9788502061910 

Unid. 05 R$ 497,00 

149.

 

Sartre, Jean-Paul. A idade da razao, isbn:  8520924743 isbn-13:  
9788520924747 

Unid. 03 R$ 120,96 

150.

 

Sartre, Jean-Paul. L'etre et le neant, isbn:  2070293882 isbn-13: 
9782070293889 Unid. 03 R$ 171,06 

151.

 

Sartre, Jean-Paul. O existencialismo e um humanismo, isbn:  
8532640125 isbn-13:  9788532640123 Unid. 03 R$ 68,31 

152.

 

Sartre, Jean-Paul. O ser e o nada, ensaio de ontologia 
fenomenologica. isbn:  8532617620 isbn-13:  9788532617620 Unid. 03 R$ 353,40 

153.

 

Schmidt, Paulo et al. Contabilidade avançada: aspectos 
societário e tributário. 2ª ed. são paulo: atlas, 2008. 360p. isbn:  
8522452105 isbn-13:  9788522452101 

Unid. 05 R$ 455,00 

154.

 

Schmidt, Paulo; Santos, José Luiz Dos. Fundamentos de 
controladoria. são paulo: atlas, 2006 (coleção resumos de 
contabilidade, v. 17). isbn 852244389-0; isbn-13:  
9788522443895 

Unid. 05 R$ 297,50 

155.

 

Schwartz, Stuart. Cada um na sua lei. isbn:  8535914994  isbn-
13:  9788535914993 Unid. 04 R$ 269,60 
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156.

 
Seebacher, Jacques. Esprit de l'europe, l', tomes 1 a 3. isbn:  
2080663429 isbn-13:  9782080663429 Unid. 02 R$ 698,60 

157.

 
Silva, Antonio Carlos Ribeiro. Metodologia da pesquisa aplicada 
à contabilidade. 2 ed. são paulo: atlas, 2008 isbn:  852245938x 
isbn-13:  9788522459384 

Unid. 05 R$ 304,80 

158.

 
Silva, Lino Martins da. Contabilidade governamental - um 
enfoque administrativo na nova contabilidade pública.  8ªed.  são 
paulo: atlas, 2009. 392p. isbn:  8522455503 isbn-13:  
9788522455508 

Unid. 05 R$ 511,25 

159.

 

Silva, Moacir Marques da. Curso de auditoria governamental. de 
acordo com as normas internacionais de auditoria pública 
aprovadas pela intosai. 1ª ed. são paulo: atlas, 2009. 188p. 
i.s.b.n.: 9788522455461 isbn:  8522455465 

Unid. 05 R$ 250,00 

160.

 

Skidmore, Thomas e. Brasil - de getulio a castello (1930-1964). 
isbn:  8535917705 isbn-13:  9788535917703 Unid. 02 R$ 119,84 

161.

 

Soares, Carlos Eugênio Líbano. A capoeira escrava e outras 
tradições rebeldes no rio de janeiro (1808 – 1850). campinas: ed. 
unicamp, 2001. isbn:  8526806866 isbn-13:  9788526806863 

Unid. 02 R$ 125,20 

162.

 

Souza, Adriana Barreto; Duque de Caxias – O homem por trás do 
monumento. rj. civilização brasileira, 2008. isbn:  852000864x 
isbn-13:  9788520008645 

Unid. 02 R$ 160,40 

163.

 

Souza, Ronald Amorim e. Manual de legislação social. são paulo: 
l tr, 1992normas da abnt. isbn:  8573223316 isbn-13:  
9788573223316 

Unid. 05 R$ 267,50 

164.

 

Thompson, E. P. Senhores e caçadores, isbn:  8521901089 isbn-
13:  9788521901082 Unid. 02 R$ 113,00 

165.

 

Thompson, E.P.; As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. 
antonio luigi negro e sergio silva (org.). campinas, s.p.: ed. da 
unicamp, 2002. isbn:  8526805355isbn-13:  9788526805354 

Unid. 03 R$ 112,38 

166.

 

Tinoco, João Eduardo Prudêncio..Balanço social. 1ª ed são 
paulo: atlas, 2001 reimpressão 2009. 244p. isbn:  8522460361 
isbn-13:  9788522460366 

Unid. 05 R$ 315,60 

167.

 

Toledo, Edilene; Travessias revolucionarias. Campinas, sp. ed. 
da unicamp. isbn:  8526806939 isbn-13:  9788526806931 Unid. 02 R$ 84,00 

168.

 

Toledo, Moacyr. Direitos do contribuinte e da fiscalização-como 
entender a fiscalização tributária (federal, estadual, municipal), 
administrativa, trabalhista e demais atividades fiscalizadoras. 1ª 
ed. são paulo: atlas ,  2008. 180p. isbn:  8522449473 isbn-13:  
9788522449477 

Unid. 05 R$ 261,25 

169.

 

Tolkien, J. R. R. O hobbit. isbn: 9788578271121 Unid. 02 R$ 136,44 

170.

 

Tolkien, J. R. R. O senhor dos anéis I. isbn: 8533615558 Unid. 02 R$ 121,74 

171.

 

Tolkien, J. R. R. O senhor dos anéis II. isbn: 8533615566 Unid. 02 R$ 122,22 

172.

 

Tolkien, J. R. R. O senhor dos anéis III. isbn: 8533615574 Unid. 02 R$ 123,08 

173.

 

Tolkien, J. R. R. O senhor dos aneis, - ediçao comemorativa 
isbn:  8533614942 isbn-13:  9788533614949 Unid. 02 R$ 329,86 

174.

 

Tolkien, J. R. R. O silmarillion. isbn: 9788578271268 Unid. 02 R$ 155,34 

175.

 

Tolkien, Lord of the rings - 3v. in slipcase. isbn:  0007136587 
isbn-13:  9780007136582 Unid. 02 R$ 677,86 

176.

 

Tomazette, Marlon. Curso de direito empresarial. v.2 títulos de Unid. 05 R$ 325,50 
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crédito. 1ª ed. são paulo: atlas ,2009. 466p. isbn:  8522454779 
isbn-13:  9788522454778 

177.

 
Topik, Steven C.. Comercio e canhoneiras brasil e eua na era 
dos imperios (1889 - 1897). isbn:  8535915222 isbn-13:  
9788535915228 

Unid. 02 R$ 154,46 

178.

 
Trindade, A. Direito das organizações internacionais. escopo  
editora, brasília, 1992. isbn:  8538400290; isbn-13:  
9788538400295 

Unid. 05 R$ 800,00 

179.

 

Tucidides. História da guerra do peloponeso. isbn-13: 
9789723113587 Unid. 05 R$ 853,10 

180.

 

Vasconcellos, M.A.S e Oliveira, R.G. Manual de microeconomia. 
2ª ed. são paulo: atlas, 2000. isbn:  8522422818 isbn-13:  
9788522422814 

Unid. 05 R$ 551,00 

181.

 

Vasconcelos, Marco Antonio S. e Garcia, Manuel, e. 
fundamentos de economia. são paulo: saraiva,  2003. isbn:  
8502067672; isbn-13:  9788502067677 

Unid. 05 R$ 425,00 

182.

 

Vircondelet, Alain.  Venise, coffret 3 volumes. isbn: 208011624x  
isbn-13:  9782080116246 Unid. 02 R$ 837,20 

183.

 

Wallerstein, I. Capitalismo historico e civilizaçao capitalista. isbn:  
8585910380 isbn-13:  9788585910389 Unid. 05 R$ 192,60 

184.

 

Wallerstein, I. O declínio do poder americano. isbn:  8585910615  
isbn-13:  9788585910617 Unid. 05 R$ 265,00 

185.

 

Williams, Raymond. Campo e cidade. isbn:  8535917969 isbn-
13:  9788535917963 Unid. 05 R$ 157,90 

186.

 

Zingano, Marco (Coord.). Sobre a metafísica de aristóteles: 
textos selecionados. são paulo: odysseus, 2005. isbn-13: 
9788588023703 

Unid. 05 R$ 262,20 

187.

 

Parker, Geoffrey. Europe in crisis: 1598-1648. isbn:  0631220283  
isbn-13:  9780631220282 

Unid. 01 R$ 150,33 

188.

 

Parker. Geoffrey. El ejercito de flandes y el camino espanol 1567, 
isbn:  8420629332 isbn-13:  9788420629339 Unid. 01 R$ 99,28 

189.

 

Parker. Geoffrey. La gran armada 1588, isbn:  8420695882 isbn-
13:  9788420695884 Unid. 01 R$ 227,21 

190.

 

Parker. Geoffrey. La gran estrategia de felipe II, isbn:  
8420629022  isbn-13:  9788420629025 Unid. 01 R$ 135,13 

191.

 

Parkin, R. E Stone, L.  Kinship and family: an anthropological 
reader (blackwell anthologies in social and cultural anthropology). 
wiley-blackwell (2004) isbn:  0631229981; isbn-13:  
9780631229988 

Unid. 01 R$ 412,53 

192.

 

Peloso, Vincent. Peasants on plantations: subaltern strategies of 
labor and resistance in the pisco valley, peru (latin america 
otherwise) (paperback). isbn:  0822322293; isbn-13:  
9780822322290 

Unid. 01 R$ 254,90 

193.

 

Peltonen, Markku. Classical humanism and republicanism isbn:  
0521617162; isbn-13:  9780521617161 

Unid. 01 R$ 141,37 

194.

 

Petit, Carlos,  Del ius mercatorum al derecho mercantil, isbn:  
8472483452 isbn-13:  9788472483453 

Unid. 01 R$ 128,56 

195.

 

Pettegree, Andrew. The early reformation in europe. 
9780521394543 Unid. 01 R$ 273,38 
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196.

 
Pina Cabral, J E Lima, A.P. (orgs) Elites: Choice, leadership and 
succession. oxford: berg, 2000. isbn:  1859733948 isbn-13:  
9781859733943 

Unid. 01 R$ 293,41 

197.

 
Pinch, Trevor; Swedberg, Richard. Living in a material world: 
economic sociology meets science and technology studies (inside 
technology). cambridge-mass/london-uk: the mit press, 2008. 
isbn:  0262162520 isbn-13:  9780262162524 

Unid. 01 R$ 190,55 

198.

 
Pollan, Michael. In defence of food – an eater’s manifesto. new 
york, the penguin press, 2008. isbn:  184614096x isbn-13:  
9781846140969 

Unid. 01 R$ 53,47 

199.

 

Portes. A. Economic sociology. a systematic inquiry, princeton, 
2010. isbn:  069114222x isbn-13:  9780691142227 

Unid. 01 R$ 148,70 

200.

 

Pottier, J. Anthropology of food: the social dynamics of food 
security (paperback). isbn:  0745615341; isbn-13:  
9780745615349 

Unid. 01 R$ 87,92 

201.

 

Pottier, J. Anthropology of food: the social dynamics of food 
security (paperback). isbn:  0745615333; isbn-13:  
9780745615332 

Unid. 01 R$ 277,18 

202.

 

Prakash, Gyan. After colonialism :imperial histories and 
postcolonial displacements. gyan..princeton: princeton university 
press, 1995. isbn:  0691037426 isbn-13:  9780691037424 

Unid. 01 R$ 109,72 

203.

 

Prescott, William. Historia de la conquista de méxico, isbn:  
8477742375 isbn-13:  9788477742371 Unid. 01 R$ 120,60 

204.

 

Prescott, William. Historia de la conquista de peru, isbn:  
8477742413   isbn-13:  9788477742418 Unid. 01 R$ 129,22 

205.

 

Prescott, William. Historia de los reyes catolicos, 4 vols. isbn:  
8497182650 isbn-13:  9788497182652 Unid. 01 R$ 495,70 

206.

 

Prescott, William. The works of william h prescott, isbn:  
0559531516; isbn-13:  9780559531514 Unid. 01 R$ 119,10 

207.

 

Putnam, L. The company they kept: migrants and the politics of 
gender in caribbean costa rica, 1870-1960 (paperback). isbn:  
0807854069;  isbn-13:  9780807854068 

Unid. 01 R$ 81,50 

208.

 

Putnam, L. The company they kept: migrants and the politics of 
gender in caribbean costa rica, 1870-1960 (paperback). isbn:  
0807827320; isbn-13:  9780807827321 

Unid. 01 R$ 167,45 

209.

 

Rao, P.K. Sustainable development – economics and policy. 
oxford, blackwell: 2000. isbn:  0631209948; isbn-13:  
9780631209942 

Unid. 01 R$ 188,96 

210.

 

Rapport, Nigel. Social and cultural anthropology: the key 
concepts (paperback). isbn:  0415367514 isbn-13:  
9780415367516 

Unid. 01 R$ 71,81 

211.

 

Raymond B. Fosdick ,The story of the rockefeller foundation Unid. 01 R$ 146,34 

212.

 

Revolução na ciencia 1500-1750, aisbn: 9724406091 isbn-13: 
9789724406091 Unid. 03 R$ 95,28 

213.

 

Ricoeur, Paul, Anthologie, isbn:  275780300x isbn-13:  
9782757803004 Unid. 01 R$ 44,15 

214.

 

Ricoeur, Paul, De l'interpretation, isbn:  2020236796 isbn-13:  
9782020236799 Unid. 01 R$ 40,95 

215.

 

Ricoeur, Paul, Du texte a laction, isbn:  2020359898 

 

isbn-13:  9782020359894 
Unid. 01 R$ 33,45 
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216.

 
Ricoeur, Paul, Hermeneutique biblique, isbn:  2204063312 isbn-
13:  9782204063319 Unid. 01 R$ 116,64 

217.

 
Ricoeur, Paul, Lectures, t.1, isbn:  2020364883 isbn-13:  
9782020364881 Unid. 01 R$ 33,45 

218.

 
Ricoeur, Paul, Lectures, t.2, isbn:  2020389800 isbn-13:  
9782020389808 Unid. 01 R$ 38,07 

219.

 
Ricoeur, Paul, L'ideologie et l'utopie, isbn:  2020837889 isbn-13:  
9782020837880 Unid. 01 R$ 36,41 

220.

 

Ricoeur, Paul, Soi-Meme comme un autre, isbn:  2020299720 
isbn-13:  9782020299725 Unid. 01 R$ 36,55 

221.

 

Ricoeur, Paul, Temps et récit, v.1 Unid. 01 R$ 28,95 

222.

 

Ricoeur, Paul, Temps et récit, v.2 Unid. 01 R$ 27,75 

223.

 

Ricoeur, Paul, Temps et récit, v.3 Unid. 01 R$ 30,55 

224.

 

Ricoeur, Paul, Histoire et verite, isbn:  202041094x isbn-13:  
9782020410946 Unid. 01 R$ 36,41 

225.

 

Ritzer, George. Explorations in the sociology of consumption – 
fast food, credit cards and casinos. london, sage: 2001.isbn:  
0761971203  isbn-13:  9780761971207 

Unid. 01 R$ 144,84 

226.

 

Roberts, J. And Bradely C. A climate of injustice. cambridge, ma: 
mit, 2007.isbn:  0262182564 isbn-13:  9780262182560 Unid. 01 R$ 173,18 

227.

 

Robertson, John. The case for the enlightenment, scotland and 
naples 1680-1760isbn:  0521035724 isbn-13:  9780521035729 Unid. 01 R$ 143,79 

228.

 

Roseberry, W. Anthropologies and histories: essays in culture, 
history, and political economy (paperback) isbn:  0813514460 
isbn-13:  9780813514468 

Unid. 01 R$ 83,63 

229.

 

Russell, Conrad. King james vi/i and his english parliaments. 
9780198205067 

Unid. 01 R$ 234,08 

230.

 

Russell, Conrad. The causes of the english civil war. 
9780198221418 

Unid. 01 R$ 127,86 

231.

 

Russell, Conrad. The crisis of parliaments: english history, 1509-
1660. 9780199130344 

Unid. 01 R$ 148,90 

232.

 

Russell, Conrad. The fall of the british monarchies, 1637-1642. 
9780198205883 Unid. 01 R$ 145,31 

233.

 

Russell, Conrad. Unrevolutionary england, 1603-1642. 
9781852850258 Unid. 01 R$ 281,88 

234.

 

Russell-Wood, A. J. R. An Expanding world, (coleção completa 
31 volumes) isbn:  0754604578 isbn-13:  9780754604570 Unid. 01 R$ 9.460,05 

235.

 

Sabean, David W. Property, production, and family in 
neckarhausen, 1700-1870 (cambridge studies in social and 
cultural anthropology) (paperback) isbn:  0521385385 isbn-13:  
9780521385381 

Unid. 01 R$ 266,75 

236.

 

Sabean, David. Kinship in europe: approaches to long-term 
development (1300-1900). isbn:  1845452887; isbn-13:  
9781845452889 

Unid. 01 R$ 273,93 

237.

 

San Isodoro. Etimologias – obra completa, isbn: 8479147261 
isbn-13: 9788479147266 Unid. 01 R$ 195,15 

238.

 

San Juan De La Cruz. Obras completas. isbn:  8430111492 isbn- Unid. 01 R$ 200,80 
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13:  9788430111497 

239.

 
Santa Teresa De Jesus Obras Completas. isbn:  847914310x 
isbn-13:  9788479143107 Unid. 01 R$ 179,66 

240.

 
Sarah E. Mendelson e john k. glenn, the power and limits of ngos Unid. 01 R$ 275,37 

241.

 
Schipper, Elf & Burton, I. The earthscan  reader in adaptation to 
climate change. london, earthscan, 2009. isbn:  1844075303 
isbn-13:  9781844075300 

Unid. 01 R$ 338,96 

242.

 

Schneider, D. A critique of the study of kinship. ann arbor : the 
university of michigan press, 1987 isbn:  0472080512 

 

isbn-13:  9780472080519 
Unid. 01 R$ 83,41 

243.

 

Schopenhauer – obras completas, v.1 isbn: 8424904265 isbn-13: 
9788424904265 Unid. 01 R$ 221,47 

244.

 

Schopenhauer – obras completas, v.2, isbn: 8424911547 isbn-13: 
9788424911546 Unid. 01 R$ 218,51 

245.

 

Schweitzer, Peter. Dividends of kinship. meanings and uses of 
social relatedness. new york: routledge, 2000. isbn:  0415182840 
isbn-13:  9780415182843 

Unid. 01 R$ 104,10 

246.

 

Scott, James C. & Bhatt, Nina (Eds.) Agrarian studies: synthetic 
work at the cutting edge (paperback) isbn:  0300085001 isbn-13:  
9780300085006 

Unid. 01 R$ 115,05 

247.

 

Scott, James C. Moral economy of the peasant Unid. 01 R$ 53,49 

248.

 

Scott, James. Domination and the arts of resistance: hidden 
transcripts (paperback). isbn:  0300056699 isbn-13:  
9780300056693 

Unid. 01 R$ 53,89 

249.

 

Scott, James. The Moral economy of the peasant: rebellion and 
subsistence in southeast asia (paperback) isbn:  0300021909 
isbn-13:  9780300021905 

Unid. 01 R$ 53,52 

250.

 

Scott, James. Los dominados y el arte de la resistencia (spanish 
edition) - isbn:  8481362824 isbn-13:  9788481362824 Unid. 01 R$ 65,76 

251.

 

Scott, James. The art of not being governed: an anarchist history 
of upland southeast asia (yale agrarian studies series isbn: 
0300152280  isbn-13:  9780300152289) 

Unid. 01 R$ 86,44 

252.

 

Scott, James. Weapons of the weak: everyday forms of peasant 
resistance (paperback). isbn:  0300036418; isbn-13:  
9780300036411 

Unid. 01 R$ 59,83 

253.

 

Segalen, M. Fifteen generations of bretons: kinship and society in 
lower brittany, 1730 – 1980. cambridge [inglaterra]: cambridge 
university press; paris: ed. de la maison des sciences de 
l'homme, 1991. isbn:  0521040558 isbn-13:  9780521040556 

Unid. 01 R$ 198,99 

254.

 

Sharma, Aradhana & Gupta, Akhil (Eds). The anthropology of the 
state: a reader isbn:  1405114681 isbn-13:  9781405114684 Unid. 01 R$ 134,59 

255.

 

Sheldon S. Wolin, Democracy incorporated: managed democracy 
and the specter of inverted totalitarianism, princeton university 
press, 2008, paper isbn:  069114589x isbn-13:  9780691145891 

Unid. 01 R$ 51,79 

256.

 

Shipton, Parker Mac Donald. Mortgaging the ancestors: 
ideologies of attachment in africa (yale agrarian studies series) 
(hardcover) isbn:  0300116020 isbn-13:  9780300116021 

Unid. 01 R$ 146,56 

257.

 

Shipton, Parker Mac Donald. The nature of entrustment: intimacy, 
exchange, and the sacred in africa (yale agrarian studies series) 
(hardcover). isbn:  0300116012 isbn-13:  9780300116014 

Unid. 01 R$ 159,90 
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258.

 
Shove, Elizabeth. Confort, cleanliness and convenience: the 
social organization of normality. Oxford, berg, 2003. Isbn: 
1859736254 isbn-13: 9781859736258 

Unid 01 R$ 292,81 

259.

 
Sigmund Freud - Gesammelte Werke - band 01werke aus den 
jahren 1892-1899isbn:  3100227034 isbn-13:  9783100227034 Unid. 01 R$ 442,33 

260.

 
Sigmund Freud - Gesammelte Werke - band 02 / 03. die 
traumdeutung / über den traumisbn:  3100227042 isbn-13:  
9783100227041 

Unid. 01 R$ 474,83 

261.

 

Sigmund Freud - Gesammelte Werke - band 04zur 
psychopathologie des alltagslebensisbn:  3100227050 isbn-13:  
9783100227058 

Unid. 01 R$ 219,16 

262.

 

Sigmund Freud - Gesammelte Werke - band 05werke aus den 
jahren 1904-1905, isbn:  3100227069 isbn-13:  9783100227065 Unid. 01 R$ 219,16 

263.

 

Sigmund Freud - Gesammelte Werke - band 06 der witz und 
seine beziehung zum unbewussten, isbn:  3100227077 isbn-13:  
9783100227072 

Unid. 01 R$ 219,16 

264.

 

Sigmund Freud - Gesammelte Werke - band 07 werke aus den 
jahren 1906-1909, isbn:  3100227085 isbn-13:  9783100227089 Unid. 01 R$ 357,13 

265.

 

Sigmund Freud - Gesammelte Werke - band 08 werke aus den 
jahren 1909-1913, isbn:  3100227093 isbn-13:  9783100227096 Unid. 01 R$ 357,13 

266.

 

Sigmund Freud - Gesammelte Werke - band 09totem und 
tabuisbn:  3100227107 isbn-13:  9783100227102 Unid. 01 R$ 232,18 

267.

 

Sigmund Freud - Gesammelte Werke - band 10werke aus den 
jahren 1913-1917, isbn:  3100227115 isbn-13:  9783100227119 Unid. 01 R$ 300,14 

268.

 

Sigmund Freud - Gesammelte Werke - band 11vorlesungen zur 
einführung in die psychoanalyseisbn:  3100227123 isbn-13:  
9783100227126 

Unid. 01 R$ 357,13 

269.

 

Sigmund Freud - Gesammelte Werke - band 12 isbn:  
3100227131 isbn-13:  9783100227133 

Unid. 01 R$ 239,43 

270.

 

Sigmund Freud - Gesammelte Werke - band 13, isbn:  
310022714x isbn-13:  9783100227140 Unid. 01 R$ 332,75 

271.

 

Sigmund Freud - Gesammelte Werke - band 15neue folge der 
vorlesungen zur einführung. isbn:  3100227166 isbn-13:  
9783100227164 

Unid. 01 R$ 150,77 

272.

 

Sigmund Freud - Gesammelte Werke - band 16werke aus den 
jahren 1932-1939isbn:  3100227174 isbn-13:  9783100227171 Unid. 01 R$ 219,16 

273.

 

Sigmund Freud - Gesammelte Werke - band 17schriften aus dem 
nachlaß 1892-1938, isbn:  3100227182 isbn-13:  9783100227188 Unid. 01 R$ 137,99 

274.

 

Sigmund Freud - Gesammelte Werke - band 18gesamtregister 
der bände 1-17 isbn:  3100227190 isbn-13:  9783100227195 

Unid. 01 R$ 697,15 

275.

 

Sigmund Freud - Gesammelte Werke - nachtragsbandtexte aus 
den jahren 1885 bis 1938isbn:  3100228057 isbn-13:  
9783100228055 

Unid. 01 R$ 421,11 

276.

 

Silva, Francisco. Enciclopediade guerras e revoluções do seculo 
xx, isbn: 8535214062 isbn-13: 9788535214062 Unid. 02 R$ 630,36 

277.

 

Silva, Francisco. Enciclopediade imperios na história, isbn: 
8535227768 isbn-13: 9788535227765 Unid. 02 R$ 300,70 

278.

 

Simmel, Georg. Conflict and the web of group afilliations. isbn:  
0029288401 isbn-13:  9780029288405 Unid. 01 R$ 48,28 
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279.

 
Smith, R. Kinship ideology and practice in latin america isbn:  
0807816078 isbn-13:  9780807816073 Unid. 01 R$ 167,29 

280.

 
Solorzano Y Pereira, Juan De, Politica indiana, 5 vols. isbn:  
843630599x isbn-13:  9788436305999 Unid. 02 R$ 251,20 

281.

 
Solorzano Y Pereira, Juan De, Politica indiana, 3 vols. isbn: isbn-
13:  9788475064635 Unid. 02 R$ 1.658,98 

282.

 
Stack, Carol. All Our Kin. Strategies for survival in a black 
community (paperback). isbn:  0061319821; isbn-13:  
9780061319822 

Unid. 01 R$ 42,55 

283.

 

Stanton, Graham N. And stroumsa, guy g. (editors.) tolerance and 
intolerance in early judaism and christianity. cambridge university 
press, 2008. isbn 978-0-521-05057-9 

Unid. 01 R$ 118,34 

284.

 

Stephen Edgell, Kevin Hetherington, Alan Warde. Consumption 
matters: the production and experience of consumption. blackwell 
publishing, 1996. isbn:  0631203508 isbn-13:  9780631203506 

Unid. 01 R$ 107,08 

285.

 

Stephen Gill, American hegemony and the trilateral commission Unid. 01 R$ 115,24 

286.

 

Steward, Julian. Theory of culture change: the methodology of 
multilinear evolution. isbn:  0252002954; isbn-13:  
9780252002953 

Unid. 01 R$ 58,26 

287.

 

Strathern, M., Kinship At The Core. An anthropology of elmdon, a 
village in north-west essex in the nineteensixties, cambridge, cup, 
1981b. isbn: 052110503x isbn-13:  9780521105033 

Unid. 01 R$ 99,05 

288.

 

Subrahmanyam, Sanjay. Career and legend of vasco da gama Unid. 01 R$ 138,34 

289.

 

Subrahmanyam, Sanjay. Explorations in connected history: from 
the tagus to the ganges Unid. 01 R$ 143,00 

290.

 

Sweet, David G. Struggle and survival in colonial america isbn:  
0520045017 isbn-13:  9780520045019 Unid. 01 R$ 73,59 

291.

 

Talal, Asad. Anthropology and the colonial encounter, ithaca, 
1975 isbn:  1573925896 isbn-13:  9781573925891 Unid. 01 R$ 78,20 

292.

 

Tambiah, Stanley. Leveling crowds: ethnonationalist conflicts and 
collective violence in south asia (comparative studies in religion 
and society, 10) (paperback) isbn:  0520206428 isbn-13:  
9780520206427 

Unid. 01 R$ 81,17 

293.

 

Taussig, Michael. The devil and commodity fetishism in south 
america. isbn:  0807871338 isbn-13:  9780807871331 Unid. 01 R$ 72,69 

294.

 

Tavard, George H. Juana ines de la cruz and the theology of 
beauty. 9780268012069 Unid. 01 R$ 96,31 

295.

 

Thomas Homer-Dixon. Carbon shift how the twin crises of oil 
depletion and climate change will define the future. publisher: 
random house canadá, 2009isbn:  0307357198 isbn-13:  
9780307357199. 

Unid. 01 R$ 49,70 

296.

 

Thompson, Andrew  the empire strikes back?: the impact of 
imperialism on britain from the mid-nineteenth century; 
paperback, isbn:  0582438292 isbn-13:  9780582438293 

Unid. 01 R$ 143,88 

297.

 

Tilly, Charles. Contentious performances (cambridge studies in 
contentious politics) (paperback) isbn:  052151584x isbn-13:  
9780521515849 

Unid. 01 R$ 228,18 

298.

 

Tilly, Charles. Durable inequality (paperback) isbn:  0520221702 

 

isbn-13:  9780520221703 
Unid. 01 R$ 69,46 
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299.

 
Tilly, Charles. Trust and rule (cambridge studies in comparative 
politics) (paperback). isbn:  052185525x isbn-13:  
9780521855259 

Unid. 01 R$ 168,09 

300.

 
Toews John Edward - Hegelianism: the path toward dialectical 
humanism, 1805-1841 - paperback isbn:  0521316367 isbn-13:  
9780521316361 

Unid. 01 R$ 194,32 

301.

 
Tsing, A. L. Friction: an ethnography of global connection isbn:  
069112065x isbn-13:  9780691120652 Unid. 01 R$ 72,22 

302.

 

Turner, Victor. Schism and continuity in an african society: a 
study of ndembu village life (classic reprint series) (paperback) 
isbn:  0854962824 isbn-13:  9780854962822 

Unid. 01 R$ 118,37 

303.

 

Tylor, Edward Burnett. Primitive culture: researches into the 
development of mythology, philosophy, religion, language, art, 
and custom by sir tylor 2 volumes isbn:  1108017525 isbn-13:  
9781108017527 

Unid. 01 R$ 167,83 

304.

 

Unger, T. The transformation of rural china (asia and the pacific) 
(paperback) isbn:  0765605511 isbn-13:  9780765605511 Unid. 01 R$ 242,90 

305.

 

Valladares, Rafael, La conquista de lisboa, isbn:  849646783x 
isbn-13:  9788496467835 Unid. 02 R$ 171,90 

306.

 

Van Vleet, Krista E. Performing kinship. narrative, gender and the 
intimacies of power in the andes. publisher: university of texas 
press, 2008 isbn:  0292717075 isbn-13:  9780292717077 

Unid. 01 R$ 150,10 

307.

 

Vaughan, Megan & Moore, Henrietta L.. Cutting down trees: 
gender, nutrition, and agricultural change in the northern province 
of zambia, 1890-1990 (social history of africa series) (paperback 
isbn:  0435080903 isbn-13:  9780435080907) 

Unid. 01 R$ 84,61 

308.

 

Verdery, Katherine. The vanishing hectare: property and value in 
postsocialist transylvania (culture and society after socialism) 
(paperback) isbn:  0801441978 isbn-13:  9780801441974 

Unid. 01 R$ 245,98 

309.

 

Vidal-Naquet, Pierre, Atlântida. isbn: 8446024160 isbn-13: 
9788446024163 Unid. 04 R$ 282,28 

310.

 

Vidal-Naquet, Pierre, Mito e tragedian a grecia antiga. isbn: 
852730189x isbn-13: 9788527301893 Unid. 04 R$ 208,80 

311.

 

Vidal-Naquet, Pierre, Mundo de homero. isbn: 9726954843 isbn-
13: 9789726954842 Unid. 04 R$ 180,28 

312.

 

Vidal-Naquet, Pierre, Os Gregos, os historiadores, a democracia. 
isbn: 8535902554 isbn-13: 9788535902556 Unid. 04 R$ 263,20 

313.

 

Vincent, Joan. The anthropology of politics: a reader in 
ethnography, theory, and critique (blackwell anthologies in social 
and cultural anthropology) (paperback) isbn:  0631224394 isbn-
13:  9780631224396 livro em inglês 

Unid. 01 R$ 330,09 

314.

 

Vitoria, Francisco de. La Justicia, isbn: 8430936386 isbn-13: 
9788430936380 Unid. 01 R$ 59,16 

315.

 

Vitoria, Francisco de. Contratos Y Usura, isbn: 8431323787 isbn-
13: 9788431323783 Unid. 01 R$ 66,71 

316.

 

Vitoria, Francisco de. La ley, isbn: 8430926186 isbn-13: 
9788430926183 Unid. 01 R$ 70,15 

317.

 

Warde, Alan. Consuption, food and taste. london: sage, 1997 
isbn:  0803979738 isbn-13:  9780803979734 Unid. 01 R$ 155,42 
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318.

 
Weber, Eugen. Peasants into frenchmen: the modernization of 
rural france, 1870-1914 (paperback) isbn:  0804710139 isbn-13:  
9780804710138 

Unid. 01 R$ 122,50 

319.

 
Wegren, Stephen K. The moral economy reconsidered Unid. 01 R$ 229,71 

320.

 
Wesseling. H. L. Imperialism and colonialism: essays on the 
history of european expansion. contributors: greenwood press. 
westport, ct. 1997. isbn:  0313304319 isbn-13:  9780313304316 

Unid. 01 R$ 273,31 

321.

 
Whited, Tamara L Forests and peasant politics in modern france 
(yale agrarian studies series) (hardcover) isbn:  0300082274 isbn-
13:  9780300082272 

Unid. 01 R$ 132,43 

322.

 

Wilk, Richard. Household  ecology: economic change and 
domestic life among the kekchi maya in belize isbn:  0875805752 
isbn-13:  9780875805757 

Unid. 01 R$ 64,55 

323.

 

Wilk, Richard. The environment in anthropology: a reader in 
ecology, culture, and sustainable living isbn:  081473636x isbn-
13:  9780814736364 

Unid. 01 R$ 143,30 

324.

 

Wright, Winne; Middendorf, Gerad. The fight over food: 
producers, consumers and activists challenge the global food 
system. penn state university press, 2008. isbn:  027103274x 
isbn-13:  9780271032740 

Unid. 01 R$ 226,55 

325.

 

Yanagisako, S. Producing culture and capital. family firms in italy. 
princeton university press, 2002 isbn:  0691095094 isbn-13:  
9780691095097 

Unid. 01 R$ 123,05 

326.

 

Yates, Frances A.. Raymond lulle et giordano bruno, isbn:  
2130475752 isbn-13:  9782130475750 

Unid. 02 R$ 443,50 

327.

 

Yates, Frances A.. The occult philosophy in the elizabethan age.

 

9780415254090 Unid. 02 R$ 110,66 

328.

 

Yates, Frances A.. Theatre of the world, isbn:  0710213263 isbn-
13:  9780710213266 

Unid. 01 R$ 43,80 

329.

 

Young, Oran R. Institutional dynamics: emergent patterns in 
international environmental governance (earth system 
governance) [paperback] 232 pages the mit press (september 30, 
2010)  isbn: 0262514400. 

Unid. 01 R$ 75,18 

330.

 

Young, Oran R., Schroeder, heike, king, leslie (editors) 
institutions and environmental change: principal findings, 
applications, and research frontiers [paperback] 400 pages, the 
mit press, 2008, isbn: 0262740338. 

Unid. 02 R$ 144,90 

331.

 

Zelizer. V. Economic lives. how culture shapes the economy. 
princeton, 2010 isbn:  0691139369 isbn-13:  9780691139364 Unid. 02 R$ 176,38 

  

4          DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1 O prazo de entrega dos materiais será de 20 (vinte) dias para nacionais e 90 (noventa) dias 
para importados, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, será entregue na 
BIBLIOTECA CENTRAL da UFRRJ - Campus Universitário, localizada na BR 465,  Km 07 – 
Seropédica / RJ, Tel.: (021) 2682-1864; de segunda à quinta-feira, de 08:00 às 11:00 horas e de 
13:00 às 16:00 horas; SOMENTE APÓS AGENDAMENTO com o setor de recebimento. 

4.2 No caso de ocorrência de motivo de força maior que venha a impossibilitar o cumprimento do 
referido prazo de entrega, a contratada deverá comunicar por escrito a UFRRJ tal ocorrência, 
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com a devida justificativa e comprovação, indicando a data em que efetivará a entrega, não 
podendo o adiamento da entrega ser superior ao prazo estabelecido para entrega. 

4.3       Todos os materiais deverão vir acondicionados em suas embalagens originais. 

4.4   Todos os materiais de que trata esta licitação deverão obedecer às especificações constantes 
deste Edital e seus Anexos. Para os materiais de procedência estrangeira a empresa deverá 
apresentar nota de importação que comprove a legalidade da entrada do material no país. 

4.5   Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (dias) dias utéis, pelo(a) responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

4.6 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos 
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 

4.7 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado. 

4.7.1   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. 

4.8  O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

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: 
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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 a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
garantia ou validade; 

6.1.2  Quando couber, O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma 
versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

6.1.3  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; 

6.1.4  manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

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

7  DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.  

8  DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

8.1  Nos termos do artigo 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.  

8.1.1  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. 

8.2   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 co-responsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

8.3   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.  

9   DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1  Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, 
a Contratada que: 

9.1.1  inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

9.1.2  ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.1.3  fraudar na execução do contrato; 

9.1.4  comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.5  cometer fraude fiscal; 
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9.1.6  não mantiver a proposta. 

9.2  A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

9.2.1  advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

9.2.2  multa moratória de 05% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite de 05 (cinco) dias; 

9.2.3  multa compensatória de 05% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 

9.2.3.1  em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida; 

9.2.4   suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, 
pelo prazo de até dois anos; 

9.2.5  impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento 
no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

9.2.6  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

9.3  Também ficam sujeitas às penalidades do artigo 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

9.3.1  Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

9.3.2  tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

9.3.3  demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

9.4  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. 

9.5  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. 

9.6  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  

Seropédica, 20 de junho de 2012.    

Pregoeiro 
Setor de Pregão/DMSA/UFRRJ          
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ANEXO II – MODELO 

PROCESSO Nº:      23083.010738/2011-79 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Data: 05 de julho de 2012 
Horário: às 09:00h  
Local: www.comprasnet.gov.br

     

DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS   

NOME DA EMPRESA ___________________________ CNPJ 

____________________________ SEDE _____________________ 

(endereço completo com CEP,  telefone, e-mail), declara, sob as penas da 

lei, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, de qualquer 

natureza, que incidam sobre o material objeto deste pregão, tais como: mão-de-

obra, fretes, seguros, impostos e taxas em geral, conforme constante do Anexo 

I do referido Edital.   

Local e Data  

___________________________________________ 
Nome e Número da Identidade do declarante 

http://www.comprasnet.gov.br
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