
                                                                  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO Nº 20/2015 

Processo Administrativo n.° 23063.001418/2015-28 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CENTRO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – CEFET/RJ, por 
meio da Divisão de Licitações e Contratos (DILCO), sediado na Avenida Maracanã, nº 
229 - Bloco A - Sala 206 - Maracanã - Rio de Janeiro - CEP 20.271-110, 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 Lei nº 11.488, de 15 de junho 
de 2007, 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.  

Data da sessão: 20.07.2015 
Horário: 11:00 h (horário de Brasília-DF). 
Local: Portal de Compras do Governo Federal 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 
a Aquisição de livros para a UnED Angra dos Reis conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de 
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens 
forem de seu interesse.  



 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 
2015, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 15244/153010 

Fonte: 112 

Programa de Trabalho: 86652 

Elemento de Despesa: 449052 

PI: V20RLG9552J 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, 
em sua forma eletrônica. 

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

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 
Pregão. 

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou 
entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

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

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com 
Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.  

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 



4.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder 
administrativa ou judicialmente; 

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

4.2.4.  que estejam sob falência, em recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, 
em processo de dissolução ou liquidação; 

4.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.6. entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si.    

4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 
declarações:  

4.3.1. 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 arts. 42 a 49;  

4.3.1.1 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. 

4.3.2. 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; 

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

4.3.4. 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;  

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

 
5. ENVIO DAS PROPOSTAS 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico 
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

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



5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras 
suas propostas e lances.  

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

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

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

5.6.1. Valor unitário e total do item, em Real (R$) e com 02 (duas) casas 
decimais;  

5.6.2. Marca; 

5.6.3. Fabricante;  

5.6.4. Descrição detalhada do objeto: Título, Autor, Ano, Edição, ISBN, 
Editora e demais informações cabíveis. 

5.7. Não serão aceitas informações com expressão “conforme o Edital” 
ou equivalentes, constituindo sua utilização motivo para recusa das 
propostas pelo Pregoeiro. 

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

5.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

 
6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

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

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 
participantes. 

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



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

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

6.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item, em Real (R$) e 
com 02 (duas) casas decimais. 

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

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

6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 
inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser 
inferior a 03 (três) segundos. 

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

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

6.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 
aos licitantes para a recepção dos lances.  

6.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa 
do Pregoeiro aos participantes.  

6.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 
Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento 
iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

6.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá 
o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.15. 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 arts. 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 



6.16. 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. 

6.17. 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 05 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 
tanto. 

6.18. 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. 

6.19.  No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, 
empresa de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação 
de empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que 
poderá apresentar melhor oferta.  

6.20.  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: 

6.20.1. produzidos no País; 

6.20.2.  produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

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

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

 
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao 
preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto. 

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao 
preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 



7.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração.  

7.4. 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.  

7.4.1. 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 editora, assunto, autor, formato, edição, ano, ISBN, 
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas.  

7.4.2. 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.  

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na 
ordem de classificação. 

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

7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o 
fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta 
e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que 
seja obtido preço melhor. 

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

7.8. 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. 

7.9. Deverá ser verificado, até o dia da fase de aceitação, se o título 
encontra-se disponível, ou seja, se o mesmo não se encontra 
esgotado. Não serão aceitos pedidos de cancelamento de item pelo 
fato de esgotamento após a fase mencionada. 



7.9.1. Deverá ser apresentado documento de consulta à Editora, 
devidamente assinado, comprovando que o item que a 
empresa está ofertando lance está disponível naquele 
momento;  

7.9.2. Caso algum livro esteja esgotado, deverá ser apresentado 
documento de consulta à Editora, devidamente assinado, 
informando que o livro solicitado se encontra esgotado, até o 
dia da fase de aceitação. 

7.10. Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas 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 (inciso 
IV, art. 13, Decreto nº 5.450/05). 

 

8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade 
fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 
técnica, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, 
da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10. 

8.1.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma 
documentação vencida junto ao SICAF. 

8.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão 
correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se 
encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a 
encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou 05 (cinco) 
dias úteis se for microempresa ou empresa de pequeno porte, 
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 art. 43, § 1º da LC 
nº 123, de 2006. 

8.2. 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, à 
Regularidade Fiscal e trabalhista: 

8.2.1. Habilitação jurídica:  

8.2.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro 
Público de Empresas Mercantis;  



8.2.1.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa 
individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo em 
vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores;  

8.2.1.3. 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; 

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

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

8.2.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.2.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas; 

8.2.2.2. 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 art. 1º, inciso I, do Decreto nº 
6.106/07);  

8.2.2.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

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

8.2.2.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 
Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada 
pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.2.2.6. 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;  

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

8.2.2.8. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos 
estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá 
comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda Estadual  do domicílio ou sede do 
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  



8.2.2.9. caso o licitante detentor do menor preço seja 
microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.  

8.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação 
Econômico-Financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 
2010, deverão apresentar a seguinte documentação: 

8.3.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

8.3.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem 
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 
data de apresentação da proposta; 

8.3.2.1. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da 
microempresa, nem da empresa de pequeno porte, a 
apresentação de balanço patrimonial do último exercício 
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro 
de 2007). 

8.3.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social 
vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial 
e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade. 

8.3.3.  comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das 
fórmulas: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = ______________Ativo Total_____________ 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC = _Ativo Circulante_ 
Passivo Circulante 

  
8.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 

resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 
comprovar patrimônio líquido de 10 % (dez por cento) do valor estimado 
da contratação ou do item pertinente. 



8.5. As empresas deverão apresentar documento de consulta à editora, 
comprovando que o item para o qual está sendo ofertado lance está 
disponível no momento. 

8.5.1. O não cumprimento dessa solicitação ensejará na inabilitação 
da empresa 

8.6. Os licitantes deverão apresentar a Declaração de Sustentabilidade 
Ambiental assinada, conforme estabelece o art. 6º e seus incisos da 
Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), de acordo com o modelo 
do Anexo III. 

8.7. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens 
acima, deverão ser apresentados pelos licitantes, preferencialmente por 
meio de funcionalidade disponível no sistema ou, caso necessário, via 
e-mail: licitacoes@dirap.cefet-rj.br (fazendo referência ao número do 
Pregão no título do e-mail), no prazo razoável para tanto, estabelecido 
pelo Pregoeiro no “chat”, sob pena de inabilitação.   

8.7.1. Posteriormente, caso solicitado pelo pregoeiro, 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, para análise. 

8.7.2. O endereço para envio dos documentos originais será determinado 
pelo Pregoeiro no “chat”. 

8.8. 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 05 (cinco) dias úteis após solicitação do Pregoeiro no sistema 
eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 
igual período. 

8.8.1. 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.  

8.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a continuidade da mesma. 

8.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital. 

  



8.11. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de 
registros de sanções SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ, TST 
E CEIS, visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito 
torne-a proibida de participar deste certame.  

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

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

 

9. DOS RECURSOS 

9.1. 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 20 (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. 

9.2. 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. 

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

9.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 

9.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 
prazo de 03 (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 03 (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. 

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

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

 
10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

10.1. 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. 



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

 

11. DA NOTA DE EMPENHO EQUIVALENTE AO TERMO DE CONTRATO 

11.1. Após a homologação da licitação, o fornecedor receberá, por meio 
eletrônico, link do portal transparência da Nota de Empenho referente 
à contratação. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) 
meses, contados do recebimento da Nota de Empenho. 

11.2. Antes da emissão da Nota de Empenho, a Administração realizará 
consulta “on line” ao SICAF, cujo resultado será anexado aos autos do 
processo. 

11.3. Se o adjudicatário, no ato do recebimento da Nota de Empenho, não 
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se ao 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. 
 

12. DO PREÇO 

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

 

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

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

 

14.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

 

15. DO PAGAMENTO 

15.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
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. 

15.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem 
o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão 
ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

15.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 
servidor competente na nota fiscal apresentada.  



15.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-
á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer ônus para a Contratante. 

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

15.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao 
SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas 
no edital.  

15.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da 
contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no 
prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério da contratante. 

15.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 
improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis 
pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 
garantir o recebimento de seus créditos.   

15.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

15.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

15.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer 
caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o 
contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.  

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

15.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 
favorecido previsto na referida Lei Complementar. 



15.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado 
que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a 
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

I = (TX) 

      

 

I = (6/100) 

     365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

16.1.2. apresentar documentação falsa; 

16.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

16.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.1.5. não mantiver a proposta; 

16.1.6. cometer fraude fiscal; 

16.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

16.1.7.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a 
declaração falsa quanto às condições de participação, 
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 
entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, 
mesmo após o encerramento da fase de lances. 

16.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações 
discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

16.2.1. Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 



16.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

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

16.4. 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. 

16.5. 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. 

16.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

 

17. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

17.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacoes@dirap.cefet-rj.br (fazendo referência ao número do 
Pregão no título do e-mail) ou por petição dirigida ou protocolada no 
endereço Avenida Maracanã, nº 229 - Bloco A - Térreo - Maracanã - RJ - 
CEP 20.271-110, das 10h às 16h na Seção de Protocolo do CEFET/RJ. 

17.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 
(vinte e quatro) horas. 

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

17.5. 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. 

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

17.7. 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. 

 



18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação em contrário pelo Pregoeiro.   

18.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 

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

18.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

18.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 

18.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 
vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

18.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do 
ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

18.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

18.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser 
lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Maracanã, nº 229 - Bloco A - 
Sala 206 - Maracanã – RJ (Departamento de Administração), nos dias 
úteis, no horário das 10h às 12h e das 13h às 16h, mesmo endereço e 
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 
vista franqueada aos interessados. 



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

18.10.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

18.10.2. ANEXO II - Modelo de Proposta; 

18.10.3. ANEXO III - Modelo de Declaração de Sustentabilidade 
Ambiental; 

18.10.4. ANEXO IV – Dados Cadastrais da Empresa. 

 

Rio de Janeiro, ......... de ................................. de 2015. 

 

Assinatura da autoridade competente 



 
       

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO 20/2015 

 Processo Administrativo n.°. 23063.001418/2015-28 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de livros para a UnED Angra dos Reis do CEFET/RJ, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:  

 
ITEM DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
ID. 

CATMAT 
UNID QTD VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

ALBERTAZZI, G. Jr.. Armando. 
Fundamentos da metrologia 
científica e industrial. São 
Paulo: Manole, 2008. ISBN: 
9788520421161. 

150515 un             
6  

                       
86,40  

               
518,40  

2 
ANTON, H. Cálculo. 8. ed. 
Porto  Alegre: Bookman, 2007. 
V. 2. ISBN: 8560031804. 

150515 un             
9  

                     
117,90  

            
1.061,10  

3 

ANTON, Howard; BIVENS, Irl; 
DAVIS, Stephen, 1952-
. Cálculo: vol. 1. 8.ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2007. ISBN 
9788560031801. 

150515 un             
9  

                     
130,45  

            
1.174,05  

4 

ASHBY, M. F.; JONES, D. R. H. 
Engenharia de materiais: uma 
introdução à propriedades, 
aplicações e projeto. 7. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2007. V. 2. 
ISBN: 9788535223637. 

150515 un             
6  

                     
119,90  

               
719,40  

5 

ASKLAND, D. R. Ciência e 
engenharia dos materiais. São 
Paulo: Cengage Learning, 2014. 
ISBN: 9788522112852. 

150515 un             
2  

                     
130,20  

               
260,40  

6 

ATKINS, P.; JONES, L. 
Princípios de química: 
questionando a vida moderna e 
o meio ambiente. 5. ed. São 
Paulo: Bookman, 2011. ISBN: 
9788540700383. 

150515 un             
9  

                     
241,95  

            
2.177,55  



7 

ÁVILA, G. Cálculo das funções 
de múltiplas variáveis. 7. ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2006. V.3. 
ISBN: 8521615019. 

150515 un             
6  

                     
111,95  

               
671,70  

8 

ÁVILA, G. Cálculo das funções 
de uma variável. 7. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2003. V. 1. ISBN: 
8521613709. 

150515 un             
6  

                   
144,25  

               
865,50  

9 

ÁVILA, G. Cálculo das funções 
de uma variável. 7. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2004. V. 2. ISBN: 
8521613997. 

150515 un             
6  

                     
130,25  

               
781,50  

10 

ÁVILA, G.S.S. Cálculo: 
ilustrado, prático e 
descomplicado. Rio de Janeiro: 
Livros Técnicos e Científicos, 
2012. ISBN: 9788521620723. 

150515 un             
6  

                     
111,45  

               
668,70  

11 

BALACHANDRAN, Balakumar; 
MAGRAB, Edward B. 
Vibrações mecânicas. São 
Paulo: Cengage Learning, 2011. 
ISBN: 9788522109050. 

150515 un             
6  

                     
127,40  

               
764,40  

12 

BALDAM, Roquemar de Lima. 
Fundição: processos e 
tecnologias correlatas. São 
Paulo: Érica, 2013. ISBN: 
9788536504469. 

150515 un             
3  

                     
135,15  

               
405,45  

13 

BARON, Robert A.; SHANE, 
Scott A. Empreendedorismo: 
uma visão do processo. São 
Paulo: Cengage Learning, 2006. 
ISBN: 8522105332. 

150515 un             
3  

                     
150,90  

               
452,70  

14 

BERNARDI, Luiz Antônio. 
Manual de empreendedorismo 
e gestão: fundamentos, 
estratégias e dinâmicas. São 
Paulo: Atlas, 2003. ISBN: 
8522433380. 

150515 un             
6  

                     
108,33  

               
649,98  

15 

BESSANT, John; TIDD, Joe. 
Inovação e 
empreendedorismo. Porto 
Alegre: Bookman, 2009. ISBN: 
9788577804818. 

150515 un             
3  

                     
113,00  

               
339,00  

16 

BESSLER, Karl E.; NEDER, A. 
V. F. Química em tubos de 
ensaio: uma abordagem para 
principiantes. 2. ed. São Paulo: 
Edgard Blucher, 2012. ISBN: 
9788521205159. 

150515 un             
6  

                       
59,25  

               
355,50  

17 

BETO FILHO et al. 
Franchising: aprenda com os 
especialistas. 1. ed. bilíngue. 
Rio de Janeiro: ABF-Rio, 2013. 
ISBN: 9788567537009. 

150515 un             
3  

                       
22,00  

                  
66,00  

18 

BIAGIO, Luiz Arnaldo. 
Empreendedorismo: 
construindo seu projeto de vida. 
Barueri, SP: Manole, 2012. 
ISBN: 9788520433256. 

150515 un             
3  

                       
59,00  

               
177,00  



 

19 

BRANNAM, J. R.; BOYCE, W. 
E. Equações diferenciais: uma 
introdução a métodos modernos 
e suas aplicações. Rio de 
Janeiro: LTC, 2011. ISBN: 
9788521616559.  

150515 un             
9  

              
214,40  

            
1.929,60  

20 

BROWN, T.L. et al. Química: a 
ciência central. 9. ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2005. ISBN: 9788587918420. 

150515 un             
4  

                     
294,90  

            
1.179,60  

21 

CENGEL, Y. A.; BOLES, M. A. 
Termodinâmica. 7. ed. São 
Paulo: McGraw-Hill, 2013. ISBN: 
9788580552003.  

150515 un             
3  

                     
189,00  

               
567,00  

22 

CENGEL, Y. A.; CIMBALA, J. 
Mecânica dos fluidos: 
fundamentos e aplicações. 3. 
ed. São Paulo: McGraw-Hill, 
2015. ISBN: 9788580554908. 

150515 un             
3  

                     
172,00  

               
516,00  

23 

CETLIN, P. R.; HELMAN, H. 
Fundamentos da 
conformação mecânica dos 
metais. São Paulo, 2005. ISBN: 
85880098288. 

150515 un             
2  

                       
66,00  

               
132,00  

24 

CHÉR, Rogério. 
Empreendedorismo na veia: 
um aprendizado constante. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2008. 
ISBN: 9788535274103. 

150515 un             
3  

                       
52,57  

               
157,71  

25 

CHIAVERINI, V. Tratamentos 
térmicos das ligas ferrosas. 2. 
Ed. São Paulo: Associação 
Brasileira de Metais, 1987. 
ISBN: 9788586778629 

150515 un             
6  

                     
116,00  

               
696,00  

26 

COLPAERT, H. Metalografia 
dos produtos siderúrgicos 
comuns. 4. ed. São Paulo: 
Edgard Blucher, 2008. ISBN: 
9788521204497. 

150515 un             
6  

                     
172,35  

            
1.034,10  

27 

CRAIG Jr. Roy R. Mecânica 
dos materiais. 2. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2003. ISBN: 
8521613326. 

150515 un             
9  

                     
140,80  

            
1.267,20  

28 

DAVIM, J. P. Ensaios 
mecânicos e tecnológicos. 2. 
ed. Porto: Publindústria, 2010. 
ISBN: 9789728953546. 

150515 un             
3  

                     
124,00  

               
372,00  

29 

DIAS, A. G.; COSTA, M. A.; 
GUIMARÃES, P. I. C. Guia 
prático de química orgânica: 
técnicas e procedimentos: 
aprendendo a fazer. Vol. 1. Rio 
de Janeiro: Interciência, 2008?. 
ISBN: 857193097X. 

150515 un             
6  

                       
29,45  

               
176,70  

30 

DOLABELA, Fernando. Oficina 
do empreendedor. São Paulo: 
Sextante, 2008. ISBN: 
9788575424032. 

150515 un             
3  

                       
39,90  

               
119,70  



31 

DORNELAS, José Carlos Assis. 
Empreendedorismo: 
transformando ideias em 
negócios. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2012. ISBN: 
9788521624974. 

150515 un             
3  

                       
85,00  

               
255,00  

32 

DRUCKER, Peter. Inovação e 
espírito empreendedor. São 
Paulo: Cengage Learning, 2011. 
ISBN: 9788522108596. 

150515 un             
3  

                     
129,90  

               
389,70  

33 
DRUCKER, Peter. O gestor 
eficaz. Rio de Janeiro: LTC, 
2011. ISBN: 8521611129. 

150515 un             
3  

                       
69,33  

               
207,99  

34 

ENGEL, Randall G.Kriz et al. 
Química orgânica experimental: 
técnicas de escala pequena. 
São Paulo: Cengage Learning, 
2013. ISBN: 9788522111275. 

150515 un             
6  

                     
190,40  

            
1.142,40  

35 

FEYNMAN, R.; LEIGHTON, R. 
B.; SANDS, M. Lições de física 
de Feynman. V.1. Porto Alegre: 
Bookman, 2008. ISBN: 
9788577802593. 

150515 un             
6  

                     
346,45  

            
2.078,70  

36 

FEYNMAN, R.; LEIGHTON, R. 
B.; SANDS, M. Lições de física 
de Feynman. V.2. Porto Alegre: 
Bookman, 2008. ISBN: 
9788577802593. 

150515 un             
3  

                     
385,00  

            
1.155,00  

37 

FLEMMING, Diva Marília; 
GONÇALVES, Miriam Buss. 
Cálculo A. 6. ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2006. 
ISBN: 857605115X. 

150515 un             
6  

                     
138,90  

               
833,40  

38 

FORBELLONE, A. L. V. ; 
EBERSPACHER H. F., Lógica 
de programação: a construção 
de algoritmos e estruturas de 
dados. 3.ed. São Paulo:Pearson 
/ Prentice Hall, 2005. ISBN: 
9788576050247 

150515 un           
12  

                       
97,62  

            
1.171,44  

39 

FRANÇA, Luis Novaes Ferreira. 
Introdução às vibrações 
mecânicas. São Paulo: Edgard 
Blucher, 2006. ISBN: 
9788521203384. 

150515 un             
6  

                       
46,65  

               
279,90  

40 

GARCIA, Amauri. Ensaios dos 
materiais. 2. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2012. ISBN: 
9788521620679. 

150515 un             
3  

                     
137,70  

               
413,10  

41 
GENTIL, Vicente. Corrosão. 6. 
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 
ISBN: 9788521618041. 

150515 un             
3  

                     
201,45  

               
604,35  

42 

GERE, James M. Mecânica dos 
materiais. 2. ed. São Paulo: 
Cengage Learning, 2010. ISBN: 
9788522107988. 

150515 un             
9  

                     
166,67  

            
1.500,03  



 

43 

GRANDO, Nei (Org.). 
Empreendedorismo inovador: 
como criar startups de 
tecnologia no Brasil. 1. ed. São 
Paulo: Évora, 2015. ISBN: 
9788563993434. 

150515 un             
6  

                     
102,67  

               
616,02  

44 

GREMAUD, Amaury Patrick; 
TONETO Jr., RUDINEI; 
VASCONCELLOS, Marcos A. S. 
Economia brasileira 
contemporânea. 7. ed. São 
Paulo: Atlas, 2008. ISBN: 
8522448353. 

150515 un             
6  

                     
131,60  

               
789,60  

45 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um 
curso de cálculo. Vol. 3. 5. ed. 
Rio de Janeiro: Livros Técnicos 
e Científicos, 2012. ISBN: 
8521612575. 

150515 un             
3  

                     
120,95  

               
362,85  

46 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um 
curso de cálculo. Vol. 4. 5. ed. 
Rio de Janeiro: Livros Técnicos 
e Científicos, 2012. ISBN: 
852161330X. 

150515 un             
3  

                     
179,25  

               
537,75  

47 

GUIDOROZZI, H. Um Curso de 
cálculo. 5. ed. Rio de Janeio: 
LTC, 2012.V.3. ISBN: 
8521612575. 

150515 un             
1  

                     
120,95  

               
120,95  

48 

KLEIN, Amarolinda et al. 
Metodologia de pesquisa em 
administração: uma abordagem 
prática. São Paulo: Atlas, 2015. 
ISBN: 9788522495306. 

150515 un             
3  

                       
39,00  

               
117,00  

49 

LEE, J. D. Química inorgânica 
não tão concisa. 5. ed. São 
Paulo: Edgard Blucher, 1999. 
ISBN: 8521201761. 

150515 un             
3  

                     
120,45  

               
361,35  

50 

LEITE, Emanuel Ferreira. O 
fenômeno do 
empreendedorismo. São Paulo: 
Saraiva, 2012. ISBN: 
9788502144460. 

150515 un             
3  

                       
94,97  

               
284,91  

51 

LEITHOLD, Louis. O calculo 
com geometria analítica. 3.ed. 
São Paulo: Harbra, c1994. V.1. 
ISBN 8529400941. 

150515 un             
5  

                     
169,50  

               
847,50  

52 

LEITHOLD, Louis. O calculo 
com geometria analítica. 3.ed. 
São Paulo: Harbra, c1994. V.2. 
ISBN: 9788529402062. 

150515 un             
5  

                     
169,50  

             
847,50  

53 

LIRA, Francisco Adval de. 
Metrologia na indústria. 8. ed. 
São Paulo: Érica, 2001. ISBN: 
9788536503899. 

150515 un             
2  

                       
91,80  

               
183,60  

54 

LIRA, Francisco Adval de. 
Metrologia: conceitos e práticas 
de instrumentação. São Paulo: 
Érica, 2014. ISBN: 
9788536507668. 

150515 un             
3  

                       
50,55  

               
151,65  



55 

MANO, E. B.; PACHECO, E. B. 
A. V.; BONELLI, C. M. C. Meio 
ambiente, poluição e 
reciclagem. 2. ed. São Paulo: 
Edgard Blücher, 2010. ISBN: 
9788521205128. 

150515 un             
3  

                       
56,45  

               
169,35  

56 

MARQUES, Paulo Villani. 
Soldagem: fundamentos e 
tecnologia. 2. ed. Belo 
Horizonte: UFMG, 2007. ISBN: 
9788570417480. 

150515 un             
6  

                       
46,10  

               
276,60  

57 

MATTOS, U. A. Higiene e 
segurança do trabalho: Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2011. ISBN: 
9788535235203. 

150515 un             
4  

                     
111,50  

               
446,00  

58 

MEIRELLES, H. L. Direito 
administrativo brasileiro. 41. ed. 
São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2006. ISBN: 
9788539202768.  

150515 un             
4  

                     
150,00  

               
600,00  

59 

MELCANIAN, S. Elementos de 
máquinas. 10. ed. São Paulo: 
Érica,  2012. ISBN: 
9788571947030. 

150515 un             
6  

                     
138,10  

               
828,60  

60 

MERIAM, J. L.; KRAIGE, L. G. 
Mecânica para engenharia: 
dinâmica. Rio de Janeiro: LTC, 
2009. V. 2. ISBN: 
9788521617174. 

150515 un             
4  

                     
114,91  

               
459,64  

61 

MERIAM, J. L.; KRAIGE, L. G. 
Mecânica para engenharia: 
estática. Rio de Janeiro: LTC, 
2009. V.1. ISBN: 
9788521617181. 

150515 un             
4  

                     
123,80  

               
495,20  

62 

MORAN, M. J.; SHAPIRO, H. N. 
Princípios de termodinâmica 
para engenharia. 6. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2009. ISBN: 
9788521616894. 

150515 un             
2  

                     
232,90  

               
465,80  

63 

MOURAO, Marcelo Breda. 
Introdução à siderurgia. São 
Paulo: ABM, 2007. ISBN: 
8577370151. 

150515 un             
6  

                     
160,00  

               
960,00  

64 

NEPOMUCENO, Lauro Xavier. 
Técnicas de manutenção 
preditiva. São Paulo. Edgard 
Blucher, 1989. V.1. ISBN: 
9788521200925. 

150515 un             
3  

                     
110,40  

               
331,20  

65 

NIEMANN, G. Elementos de 
máquinas.  São Paulo: Edgard 
Blucher, 2002. V.1. ISBN: 
8521200331. 

150515 un             
3  

                       
76,30  

               
228,90  

66 

NORTON, R. L. Cinemática e 
dinâmica dos mecanismos. São 
Paulo: McGraw-Hill, 2010.ISBN: 
9788563308191. 

150515 un             
9  

                     
230,55  

            
2.074,95  



 

67 

NORTON, R. L. Projeto de 
máquinas: uma abordagem 
integrada. 4. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2013. ISBN: 
9788582600221. 

150515 un             
6  

                     
260,00  

            
1.560,00  

68 

NUNES, L. P.; TEIXEIRA 
KREISCHER, A. Introdução à 
metalurgia e aos materiais 
metálicos. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2010. ISBN: 
9788571932395. 

150515 un             
3  

                       
87,95  

               
263,85  

69 

NUSSENZWEIG, M. Curso de 
Física Básica. V. 2. 5. ed. São 
Paulo: Edgard Blücher Editora, 
2002. ISBN: 9788521207474. 

150515 un             
4  

                       
76,45  

               
305,80  

70 

NUSSENZWEIG, M. Curso de 
física básica. V. 3. 5. ed. São 
Paulo: Edgard Blucher,  1997. 
ISBN: 8521201346. 

150515 un             
6  

                       
67,90  

               
407,40  

71 

NUSSENZWEIG, M. Curso de 
física básica: mecânica. V.1. 5. 
ed. São Paulo: Edgard Blucher, 
2002. ISBN: 9788521207450. 

150515 un             
4  

                       
86,25  

               
345,00  

72 

PADILHA, A. F. Materiais de 
engenharia: microestrutura e 
propriedades. 2. ed. São Paulo: 
Hemus, 2007. ISBN: 
8528904423. 

150515 un             
3  

                       
69,25  

               
207,75  

73 

PHILIPPI JR., A; PELICIONI, M. 
C. F. Educação ambiental e 
sustentabilidade. 2. ed. Barueri, 
SP: Manole, 2005. ISBN: 
9788520432006. 

150515 un             
3  

                     
144,95  

               
434,85  

74 

RAMANATHAN, L. V. Corrosão 
e seu controle. São Paulo: 
Hemus, 1994. ISBN: 
9788528900019. 

150515 un             
3  

                       
65,55  

               
196,65  

75 

RAO. Singiresu. Vibrações 
mecânicas. 4. ed. São Paulo: 
Pearson, 2009. ISBN: 
9788576052005. 

150515 un             
6  

                     
152,64  

               
915,84  

76 

REQUIÃO, Rubens. Curso de 
direito comercial. 34. ed. rev. 
atual. São Paulo: Saraiva, 2013. 
V. 1. ISBN: 9788502102194. 

150515 un             
6  

                     
140,50  

               
843,00  

77 

ROMÉRO, M. A.; BRUNA, G. 
C.; PHILIPPI Jr., A. Curso de 
gestão ambiental. 2. ed. Barueri, 
SP: Manole, 2014. ISBN: 
9788520433416. 

150515 un             
3  

                     
157,95  

               
473,85  

78 
SANTANA, Reinaldo Gomes. 
Metrologia. Rio de Janeiro: LTC, 
2012. ISBN: 9788563687494.  

150515 un             
3  

                       
87,60  

               
262,80  

79 

SCHILDT, H. C, completo e 
total. 3. ed. São Paulo: Pearson 
Education, 1997. ISBN: 
8534605955. 

150515 un           
12  

                     
300,63  

            
3.607,56  



 

80 

SCHILDT, H. C++: guia para 
iniciantes. Rio de Janeiro: 
Ciência Moderna, 2002. ISBN: 
8573932279. 

150515 un             
6  

             
84,45  

               
506,70  

81 

SEGURANÇA E MEDICINA DO 
TRABALHO. 73. ed.  São Paulo: 
Atlas, 2014. (Manuais de 
legislação Atlas). ISBN: 
9788522487806. 

150515 un             
6  

                       
66,60  

               
399,60  

82 

SILVA NETO, João Cirilo da. 
Metrologia e controle 
dimensional. Rio de Janeiro: 
Campus, 2012. ISBN: 
9788535255799. 

150515 un             
3  

                       
68,40  

               
205,20  

83 

SILVA, Adelphino Teixeira da. 
Administração básica. 6. ed. rev. 
ampl. São Paulo: Atlas, 2011. 
ISBN: 9788522463640. 

150515 un             
3  

                       
81,00  

               
243,00  

84 

SIMMONS, G. F. Cálculo com 
geometria analítica. São Paulo: 
Pearson Education, 2010. V. 2. 
ISBN: 9788534614689. 

150515 un          
5  

                     
193,50  

               
967,50  

85 

SIMMONS, George F. Cálculo 
com geometria analítica. Vol. 
1. São Paulo: Pearson 
Education, c1987-c1988. ISBN 
8534614687 / 9788534614689. 

150515 un             
3  

                     
210,66  

               
631,98  

86 

SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; 
JAMES, H. F. Fundamentos de 
Química Analítica. 8. ed. São 
Paulo: Cengage, 2006. ISBN: 
9788522104369. 

150515 un             
3  

                     
215,70  

               
647,10  

87 

STROUSTRUP, B. Princípios e 
práticas de programação com 
C++. Porto Alegre: Bookman, 
2012. ISBN: 9788577809585. 

150515 un             
6  

                     
177,95  

            
1.067,70  

88 

SZWARCFITER, J. L.; 
MARKENZON, L. Estruturas de 
dados e seus algoritmos. 3. ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2010. 
ISBN: 9788521617501. 

150515 un             
4  

                     
104,90  

               
419,60  

89 

TELLES, Pedro Carlos da Silva. 
Materiais para equipamentos de 
processo. 6. Ed. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2003. ISBN: 
8571930767. 

150515 un             
3  

                       
50,85  

               
152,55  

90 

TELLES, Pedro Carlos da Silva. 
Tubulações industriais: 
materiais, projeto e montagem. 
10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2012. ISBN: 9788521612896. 

150515 un             
4  

                     
173,75  

               
695,00  

91 

TELLES, Pedro Carlos da Silva. 
Vasos de pressão. 2. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2009. ISBN: 
852161294x.  

150515 un             
6  

                     
129,35  

               
776,10  

92 

TENENBAUM, R. A. Dinâmica 
aplicada. 3. ed. São Paulo: 
Manole, 2006. ISBN: 
8520415180. 

150515 un             
3  

                     
128,05  

               
384,15  



93 

THOMAS, G. Cálculo. 11. ed.  
São Paulo: Addison Wesley, 
2009. V. 2. ISBN: 
9788588639362. 

150515 un             
6  

                     
150,16  

               
900,96  

94 

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. 
Física para cientistas e 
engenheiros. V. 1. 6. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2009. ISBN: 
9788521617105. 

150515 un             
6  

                     
153,50  

               
921,00  

95 

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. 
Física para cientistas e 
engenheiros. V. 3. 6. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2009. ISBN 
9788521617129. 

150515 un             
3  

                     
128,50  

               
385,50  

96 

TOWNSEND, Colin R.; BEGON, 
Michael; HARPER, John L. 
Fundamentos em ecologia. 3. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
ISBN: 9788536320649. 

150515 un             
6  

                     
164,95  

               
989,70  

97 

WAINER, Emílio. Soldagem: 
processos e metalurgia. São 
Paulo: Edgard Blucher, 2004. 
ISBN: 9788521202387. 

150515 un             
3  

                     
130,15  

               
390,45  

98 

YOUNG, Freeman. Física: 
Eletromagnetismo .V.3. 12. ed. 
São Paulo: Pearson, 2008. 
ISBN: 9788588639300. 

150515 un             
4  

                     
187,90  

               
751,60  

99 

YOUNG, Freeman. Física: 
mecânica. V.1. 12. ed. São 
Paulo: Pearson, 2008. ISBN: 
9788588639300. 

150515 un             
6  

                     
110,90  

               
665,40  

100 

ZILL, D. G. Equações 
diferenciais: com aplicações em 
modelagem. São Paulo: 
Cengage Learning, 2011. ISBN: 
9788522110599. 

150515 un             
3  

                     
115,50  

               
346,50  

101 

ZUBRICK, James W. Manual de 
sobrevivência no laboratório de 
química orgânica. 6 ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2005. ISBN: 
9788521614401. 

150515 un             
6  

                     
116,45  

               
698,70  

 
 

2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

2.1. Os materiais a serem adquiridos classificam-se como bens comuns, nos 
termos do parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520, de 2002. 

 

3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

3.1. O prazo de entrega dos livros é de até 30 (trinta) dias para livros nacionais 
e até 90 (noventa) dias para livros importados, contados a partir do 
recebimento da Nota de Empenho, por meio eletrônico, através de link do 
portal transparência;  



3.1.1.  A Contratada deve informar, por escrito, em até 10 (dez) dias úteis, 
após o recebimento da nota de empenho, o prazo previsto para a 
entrega; 

3.1.2.  A entrega dos livros deverá ser efetuada, em remessa única, ou uma 
de importados e outra de nacionais, na UnED Angra dos Reis do 
CEFET/RJ, à Rua do Areal, 522 – Parque Mambucaba – Angra dos 
Reis – RJ, das 10h às 16h, Tel. (24) 3362-3533. 

3.2. Os livros serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, pelo 
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.  

3.3. Os livros 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 15 (quinze) dias, a contar 
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 

3.4. Os livros serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

3.4.1. 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. 

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

3.6. A Contratada deverá apresentar a nota fiscal/fatura contendo o mesmo 
CNPJ da nota de empenho para efeito de pagamento. 

   

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. São obrigações da Contratante: 

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

4.1.2. 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; 

4.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja 
substituído, reparado ou corrigido; 

4.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 
Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; 



4.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e 
seus anexos. 

4.2. 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. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. 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: 

5.1.1. efetuar a entrega dos livros 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: autor, título, editora, edição e ISBN; 

5.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

5.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado 
neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

5.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas que antecede a data da entrega, os motivos que 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

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

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

5.1.7. entregar livros novos, de primeiro uso, sendo aplicadas todas as 
Normas do Código de Defesa do consumidor; 

 
5.1.8. cumprir, rigorosamente, os prazos estabelecidos sujeitando-se às 

penalidades e multas descritas no Edital e Anexos; 
 

5.1.9. responsabilizar-se, às suas expensas, pelo transporte e seguros em 
decorrência da entrega dos materiais desde a origem até o local de 
entrega.  

5.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme § 1o do Art. 
65 da Lei 8.666/93. 

 



6. DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1.  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

7. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

7.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica 
todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração 
à continuidade do contrato. 

 

8. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o 
que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

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 art. 
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; 

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. Pelo atraso injustificado na entrega dos livros, será aplicada multa 
moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, que será 
calculada sobre o valor total da Nota de Empenho, no limite máximo 
de 10% (dez por cento); 

9.2.3. multa compensatória de 5% (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 a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

9.2.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 05 (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 art. 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. 

 

 

 

......................., .......... de ................de .............  
 

__________________________________ 

Identificação e assinatura do setor / unidade solicitante  
 
 
 
 



ANEXO II 
 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
 
 
 EMPRESA: 
 CNPJ: 
 ENDEREÇO: 
 CIDADE/ESTADO: 
 TELEFONE: 
 E-MAIL: 
 
Para fins de Pagamento: 
 
 Banco: __________   Agência:__________   C/Corrente: ________________ 
 
Prazo de validade da proposta:________________ dias. 
 
Prazo de entrega dos livros:_________________ dias a partir do recebimento da Nota 
de Empenho. 
 
Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas ou encargos de 
qualquer natureza resultante da aquisição e entrega dos livros licitados, considerando 
os itens a serem entregues na UnED ANGRA DOS REIS. 
 
Declaramos ainda, que concordamos com todos os termos do Edital do Pregão 
Eletrônico Nº ___/2015. 
 
Item Especificação Unidade Quantidade Marca R$/Unidade R$Total 

1 Descrição do item      
   
 
Preço Total por Extenso: 
 
 
 

Local, __________ de ____________ de 2015 
 
 
 

___________________________________________________ 
Representante Legal da Empresa 

 
 



ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° ___/2015  

PROPONENTE:_________________________  

ENDEREÇO:___________________________  

CNPJ:_____________________FONE/FAX:(0xx)____________  

 

 

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico Nº ___/2015, instaurado 

pelo CEFET-RJ, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e 

sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio 

ambiente.  

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões 

pertinentes dos órgãos competentes e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao 

que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro 

de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).  

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da 

Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.  

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

_______de______________de 2015. 

Nome: 

RG/CPF: 

Cargo: 

 



 
ANEXO IV 

 
DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

 
 

Razão Social: _____________________________________ 

 CNPJ/MF: _______________ 

  Endereço: __________________________________________ 

  Telefone: _______________ 

  CEP: ____________________ 

  Cidade: __________________________ UF: __________ 

 E-mail: _________________________________________ 

  Banco: ____________ Agência: _____________ c/c: ________________ 

 

Dados do Representante Legal da Empresa: 

 Nome:________________________________________________________ 

 Endereço:_____________________________________________________ 

 CEP:_________________Cidade:________________________UF:_______ 

  CPF/MF:________________________Cargo/Função:__________________ 

  Cart.ldent nº:___________________________Expedido por: ____________ 

  Naturalidade:____________________Nacionalidade:___________________ 

Estado civil: ______________________________________________________________ 
 
 
 

_______________ASSINATURA________________ 
 [Nome do Representante Legal da Empresa] 

sócio, dirigente, proprietário ou procurador da Licitante,  
Cargo / Telefone 

 
 
 

 
 


