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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.° 01/2017/COLOG/PROAD 

PROCESSO Nº 23282.006826/2016-34 

A Pró-Reitoria de Administração da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira 

– UNILAB, por meio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria GR n.º 757, de 28 de julho 

de 2016, e pela Portaria GR n.º 758, de 28 de julho de 2016, torna público para conhecimento 

dos interessados, que na data, horário e local abaixo discriminados fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, tendo como critério de 

julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, conforme descrito neste Edital, no 

Termo de Referência e demais anexos. O procedimento licitatório será regido pela Lei n.º 

10.520, 17 de julho de 2002, pelo Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações 

posteriores, pelo Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005; Decreto no 2.271, de 7 de julho de 

1997; pelo decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012; pela Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 

2, de 30 de abril de 2008, pela Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do 

Consumidor, pelo Decreto n.º 3.722, de 09 de janeiro de 2001, e alterações posteriores; Decreto 

nº 4.358, de 5 de setembro de 2002;  pela Instrução Normativa SLTI/MPOG  nº 02, de 11 de 

outubro de 2010; pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; pelo Decreto n.º 

8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993 e alterações posteriores, e pelas demais exigências deste edital e seus anexos. A presente 

licitação será de exclusiva participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

em consonância com o art. 48 da Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, que decreta 

aos órgãos e entidades contratantes o dever de realizar processo licitatório destinado 

exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações 

cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).  

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de livros nacionais, por meio de pregão 

eletrônico, em atendimento às bibliografias do Curso de Bacharelado em Humanidades – 

Malês, para compor o acervo da Biblioteca Setorial do Campus dos Malês da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (DSIBIUNI/UNILAB), de modo a 

cumprir sua missão, objetivos e metas de atendimentos às demandas e necessidades de 

informação das atividades de ensino, pesquisa e extensão da UNILAB, conforme especificações 

e condições constantes neste Edital e demais anexos. 

1.2. A licitação será realizada por lote, conforme tabela constante no Termo de Referência 

(Anexo I), devendo a licitante ofertar lances para todos os itens que o compõem. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%202.271-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%202.271-1997?OpenDocument
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1.3. As licitantes do Pregão Eletrônico n.º 01/2017 vinculam-se ao presente Edital e demais 

anexos, Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais documentos que 

compõem o Processo supramencionado que, independentemente de transcrição, fazem parte 

integrante e complementar deste Instrumento (art. 54, §1º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993). 

1.4. Caso as especificações deste objeto não estejam descritas totalmente no 

Comprasgovernamentais, prevalecerão as deste instrumento convocatório. 

 

2. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 

2.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do Pregoeiro com a 

utilização de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo 

discriminados: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

DATA: 07/03/2017 

HORÁRIO: 09h30 (Nove horas e trinta minutos) – HORÁRIO DE BRASÍLIA 

UASG: 158565 

2.2. Não havendo expediente na Unilab 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 e endereço eletrônico, salvo comunicação do 

Pregoeiro em sentido contrário, no mesmo endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta licitação as interessadas que atenderem às seguintes exigências: 

a) licitação de participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, em 

consonância com o art. 48 da Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014. 

b) entidades empresariais cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação;  

c) estarem devidamente CADASTRADAS e HABILITADAS PARCIALMENTE no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e credenciadas perante o 

sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br (art. 8°, §3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 

2, de 11 de outubro de 2010); 

d) para habilitação destinada à participação em certame licitatório, o interessado deverá atender 

a todas as condições exigidas para cadastramento no SICAF, até o terceiro dia útil anterior à 

data do recebimento das propostas (art. 3°, §2°, do Decreto n° 3.722, de 09 de janeiro de 2001); 

e) todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3.2. Não poderão participar desta licitação: 

a) entidades empresariais, que estejam reunidas em consórcio, ou que sejam controladoras, 

coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja a sua forma de constituição; 

b) empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, fusão, cisão, ou 

incorporação; 

c) empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 

suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da 

Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federa, 

conforme art. 7º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 

d) empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Unilab, suspensa de participar de 

licitação e impedido de contratar com a Unilab, durante o prazo da sanção aplicada, conforme 

art. 7º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 

e) empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; 

f) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum; 

g) cooperativa de mão de obra, conforme Termo de Conciliação Judicial firmado entre o 

Ministério Público do Trabalho e a União, exceto nos casos e condições previstas no art. 4ºda 

IN nº 02, de 30 de abril de 2008. 

h) entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa e/ou judicialmente; 

i) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 

 

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 do SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – 

Comprasgovernamentais, no sítio www.comprasgovernamentaist.gov.br, com a solicitação de 

login e senha pelo interessado. 

4.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

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

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

transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

http://www.comprasgovernamentaist.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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4.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo 

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

sistema, à Unilab qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 

da senha, ainda que por terceiros, devendo a licitante comunicar formalmente ao provedor do 

sistema qualquer irregularidade quanto ao uso da senha para imediato bloqueio de acesso. 

 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

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

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

recebimento de propostas. 

5.2. A 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. 

5.3. Incumbirá à licitante, ainda, 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. 

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

apresentadas. 

5.5.  A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

a) valor unitário e valor total; 

b) descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, a descrição dos produtos, 

número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

5.5.1. todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

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

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

indiretamente na entrega dos produtos, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. 

5.7. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e 

subsequente encaminhamento da Proposta de Preços, o que ocorrerá a partir da divulgação 

da licitação até a abertura da sessão do Pregão, no dia e hora constante do subitem 2.1 

deste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

5.8. Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas neste Edital e seus anexos. 

5.8.1. As licitantes também deverão declarar em campo próprio do sistema eletrônico que 

cumprem os requisitos legais para a qualificação como ME ou EPP, e que não se encontram 

alcançadas por quaisquer das hipóteses previstas no § 4º, do art. 3º, da LC nº 123/2006. 

5.8.2. A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 

e da proposta ou a sua qualificação como ME ou EPP, sujeitará a licitante às sanções previstas 
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no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005 e nas demais normas afetas à matéria, sem prejuízo das 

multas previstas neste Edital e demais cominações legais. 

5.8.3. A Unilab, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, poderá adotar 

procedimentos complementares, mediante diligência, tais como: solicitação de demonstrativos 

contábeis e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas 

licitantes, às exigências da LC nº 123/2006 e do Decreto 8.538/2015. 

5.9. A Proposta de Preços da licitante vencedora, contendo as especificações detalhadas dos 

produtos, deverá ser formulada e enviada, atualizada em conformidade com o último lance 

ofertado, por meio de mensagem para o e-mail licitacao@unilab.edu.br, ou por meio do fac-

símile (85) 3332-1482 ou por meio do Sistema Eletrônico, contadas num prazo máximo de 02 

(duas) horas após a convocação do pregoeiro.  

5.9.1. Os documentos originais de que trata o subitem 5.9 deverão ser entregues ou, ainda, ter 

comprovação de postagem encaminhados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas à 

Unilab, localizada na Av. da Abolição, nº 03, Centro, CEP 62.790-000, Redenção/CE, contadas 

a partir da convocação dos anexos pelo pregoeiro por meio do Sistema Eletrônico.   

5.9.2. A Proposta Comercial deverá ser preenchida em conformidade com o Modelo de 

Proposta de Preços constante do Anexo II deste Edital, e deverá, ainda, conter: 

a) preços unitário e total do produto, em algarismos e por extenso (havendo discordância entre 

os preços unitário e total, prevalecerá o primeiro, e entre os valores expressos em algarismos e 

por extenso, serão considerados estes últimos, devendo o Pregoeiro proceder às correções 

necessárias). Entretanto, para fins de apresentação das propostas e lances no Sistema 

Eletrônico será considerado o Preço Total por item;  

b) prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á 

tacitamente indicado o prazo de 60 dias; 

c) apresentação do preço conforme modelo constante no Anexo II deste Edital, levando-se em 

consideração os dados constantes do Anexo I (Termo de Referência) deste Edital; 

d) declaração de que os preços totais propostos compreendem todas as despesas concernentes 

ao fornecimento de todos os materiais necessários, equipamentos, mão de obra, encargos 

sociais, benefícios, licenças, aprovações e tributos, nada mais sendo lícito pleitear a esse título; 

5.9.3. Quando do registro das propostas no Sistema Eletrônico, as licitantes deverão 

observar a orientação estabelecida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no 

sentido de incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo “Descrição Detalhada do 

Objeto”. 

5.9.3.1. A ausência de informação importante do objeto no citado campo não acarretará a 

desclassificação da proposta da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realização de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar as informações. 

5.10. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, 

das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 



 

Página 6 de 58 

 

5.11. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, indicado nos documentos da proposta 

de preço e da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante que efetivamente 

vai fornecer o produto objeto da presente licitação. 

5.12. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e 

seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis. 

 

6. DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. A partir da data e horário previstos no subitem 2.1 deste Edital, terá início a sessão 

pública do Pregão Eletrônico 01/2017 com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e 

início da etapa de lances. 

6.2. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

apresentada. 

6.2.1. Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o INÍCIO ou o 

ENCERRAMENTO da fase de lances. 

6.2.2. EXCEPCIONALMENTE, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, poderá ser 

acatado o pedido de desistência da proposta, em razão de motivo justo devidamente 

comprovado pela LICITANTE, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro. 

6.2.3. Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem 6.2.2 acima, 

a LICITANTE DESISTENTE ficará sujeita a aplicação das sanções previstas no subitem 21 

deste Edital, e na Cláusula Décima do Contrato (Anexo III). 

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

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou 

apresentarem irregularidades insanáveis. 

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

participarão da fase de lances. 

6.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e as 

licitantes. 

 

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento dos mesmos e 

de seus respectivos valores e horários de registro. 
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7.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de 

aceitação dos mesmos, contendo cada lance no máximo 02 (duas) casas decimais, relativas à 

parte dos centavos, sob pena de exclusão do lance. 

7.3. Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado 

pelo sistema. 

7.4. O sistema permitirá a formulação de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

para fins de classificação aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.5. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 

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

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

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

7.6.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo 

dos atos realizados durante a desconexão. 

7.6.2. Se a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, no 

mesmo endereço eletrônico utilizado para divulgação do edital. 

7.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, ficando a 

cargo do sistema eletrônico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.8. Caso a 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, sendo, então, verificada a conformidade entre a proposta de menor 

preço e o valor estimado para a aquisição. 

7.9. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, 

para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo 

negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.  

7.10. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 

licitantes. 

7.11. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, 

§ 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurando a preferência sucessivamente, aos 

bens: 

a) produzidos no País;  

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

7.12. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual 

as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo. 



 

Página 8 de 58 

 

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

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

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em 

relação ao estimado para a aquisição, obtido por meio de pesquisa de mercado. 

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

fixado, ou que apresentar preço manifestadamente 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. 

8.3. Confirmada a aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro divulgará o resultado do julgamento 

do preço, procedendo à verificação da habilitação da licitante, conforme as disposições deste 

Edital e seus anexos. 

8.4. O Pregoeiro poderá convocar a licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema (“enviar anexo”), estabelecendo no “chat” prazo razoável 

para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

contenham as características do produto ofertado, em compatibilidade com o Termo de 

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

propostas. 

8.4.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 

justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 

pelo Pregoeiro. 

8.5. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, tendo como critério 

de julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. 

8.6. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando 

a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às condições e 

exigências constantes no Edital e seus anexos. 

8.6.1. Ocorrendo a situação referida neste subitem, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante 

para que seja obtida melhor proposta; 

8.6.2. No julgamento da habilitação e das propostas, 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. 

8.6.3. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas 

apresentadas, durante a análise da aceitação da proposta, a Unilab poderá determinar à licitante 

vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se possível, para refletir 
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corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço 

proposto. 

8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 

da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre 

outros, os seguintes procedimentos: 

I. questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em 

relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

II. verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios 

coletivos de trabalho; 

III. levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao 

Ministério da Previdência Social; 

IV. consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

V. pesquisas em órgãos públicos ou em empresas privadas; 

VI. verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a 

iniciativa privada; 

VII. pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, caso necessário ao exercício 

da atividade, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 

VIII. verificação de notas fiscais dos produtos entregues pelo proponente; 

IX. levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 

X. estudos setoriais; 

XI. consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual e/ou Municipal, e 

XII. demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

8.7.1. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, desde 

que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta. 

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

e horário para a continuidade da mesma. 

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à 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. 

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar para que seja obtido preço melhor. 

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes. 

8.10. 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 arts. 44 e 
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45, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida, se for o caso. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, a licitante detentora da 

melhor proposta ou lance encaminhará à Unilab a documentação referente à habilitação por 

meio de mensagem para o e-mail licitacao@unilab.edu.br, ou por meio do fac-símile (85) 3332-

1482 ou por convocação do Pregoeiro pelo Sistema Eletrônico, no prazo máximo de 02 

(duas) horas contadas a partir da solicitação do pregoeiro pelo Sistema Eletrônico.  

9.1.1. Posteriormente, deverão ser remetidos os documentos originais, em uma das formas do 

disposto no item 9.2 deste Edital, juntamente com a Proposta de Preço atualizada, à Unilab, 

devidamente postados, em até 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da convocação dos 

anexos pelo pregoeiro por meio do Sistema Eletrônico, para o seguinte endereço: Av. da 

Abolição, nº 03, Centro, CEP 62.790-000, Redenção/CE, em envelope fechado e rubricado 

no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal: À Unilab / COORDENAÇÃO 

DE LOGÍSTICA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017, ENVELOPE COM 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL - RAZÃO SOCIAL 

E CNPJ.  

9.1.2.As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação (art. 43, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006); 

9.2. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas (art. 

32, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993): 

a) em original; 

b) por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração, devidamente 

qualificado, ou por Cartório competente; 

c) publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

9.3. O Pregoeiro consultará online o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 

em relação às habilitações previstas nos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3 deste Edital, conforme 

disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 

11 de outubro de 2010. 

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

especialmente quando a licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

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

oficial, a licitante será convocada a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido 

que comprove o atendimento das exigências desse Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado 

o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de 

pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

9.4. Deverá constar do envelope a seguinte documentação complementar ao SICAF: 
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a) declaração da LICITANTE de que o produto ofertado atende integralmente a todos os 

requisitos especificados neste Edital e seus anexos; 

b) 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: 

Ativo circulante + realizável a longo prazo 

LG = ------------------------------------------------------------------------------ 

Passivo circulante + Passivo não circulante 

Ativo total 

SG = ------------------------------------------------------------------------------ 

Passivo circulante + Passivo não circulante 

Ativo circulante 

LC = -------------------------------------------------------------- 

Passivo circulante 

b.1) a licitante que apresentar em suas demonstrações contábeis do último exercício social 

resultado igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices acima fica obrigada a comprovar, 

na data de apresentação da documentação, Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% 

(dez por cento) do valor total estimado para a aquisição (art. 31, § 3°, da Lei 8.666, de 21 de 

junho de 1993); 

9.4.1. Deverá assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às 

seguintes declarações: 

a) de Inexistência de Fatos Superveniente Impeditivos de Habilitação, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

b) que não possui em seu Quadro de Pessoal empregados menores de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 

14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 

1988; 

c) que está ciente e concorda com os termos e as condições contidas no edital e seus anexos, 

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

d) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

e) que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 

42 a 49, ou seja, a declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte. 

9.5. As licitantes que não se encontrem com o cadastramento atualizado no SICAF ou os que 

não estiverem cadastrados além do nível de credenciamento deverão encaminhar, além da 

documentação prevista no subitem 9.4 acima, o seguinte: 

9.5.1. Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante (art. 28, da Lei 8.666, de 21 

de junho de 1993): 
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a) no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 

b) em se tratando de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em 

vigor da licitante, devidamente registrado, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, para fins de verificação da pertinência da(s) 

atividade(s) da LICITANTE com o objeto deste Edital; 

c) no caso de sociedades simples, inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros Civil 

de Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

d) no caso de sociedade cooperativa, ata de fundação e estatuto social em vigor, com ata de 

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

de Registros Civil de Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o 

art. 107, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971; 

e) no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

f) em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, decreto de 

autorização. 

9.5.2. Relativamente à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA da licitante (art. 29, 

da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993): 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede da 

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

c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) quanto aos demais 

tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme a Portaria nº 358, 

de 5 de setembro de 2014, do Ministério da Fazenda; 

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

conforme o caso, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, da Lei n.º 8.666/93, dentro 

do prazo de validade; 

d.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; 

e) certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme 

alínea "a", do art. 27, da Lei n.º 8.036/1990, devidamente atualizado; 

f) certidão Negativa de Débito – CND ou Positiva com Efeito de Negativa relativa às 

contribuições sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Lei n.º 

8.212/1991), devidamente atualizada. 

g) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva com Efeito de Negativa 

comprovando a regularidade trabalhista, conforme art. 2º, da Lei 12.440/2011, devidamente 

atualizado. 

9.5.3. Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante (art. 

31, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993): 

a) certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
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b) 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. 

b.1) no caso de bens para pronta entrega, não será exigido da ME, EPP ou sociedade 

cooperativa enquadrada no art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, a  apresentação 

de balanço patrimonial do último exercício financeiro (art. 3º, do Decreto nº 8.538, de 06 de 

outubro de 2015); 

b.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; 

c) comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). 

9.5.3.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou 

autenticada na Junta Comercial; 

2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, 

inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou, 

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro 

de 2006: 

a) por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

b) por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

4) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente 

registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou 

por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

9.6. Em caso de microempresa, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, a licitante será declarada vencedora do certame no sistema eletrônico, nos termos do §1º, 

do art. 43, da lei Complementar nº 123/2006. 

9.6.1. Nessa hipótese, o Pregoeiro dará ciência às demais licitantes dessa decisão e intimará a 

licitante declarada vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento da declaração citada neste subitem, prorrogável por igual período, 

a critério da Administração Pública, promover a devida regularização da documentação, 
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pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa. 

9.6.2. A não regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas no subitem 

acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 

81, da Lei nº 8.666/93, e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, sendo facultado à Administração 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

9.7. As licitantes não cadastradas no SICAF ou que, embora cadastradas, estejam com situação 

irregular neste Sistema, poderão apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, 

relativamente à comprovação das habilitações previstas nos subitens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3 acima, 

vencidos ou não atualizados. 

9.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

9.9. 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. 

9.10. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

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

Edital. 

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

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

 

10. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO ATO 

CONVOCATÓRIO 

10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

10.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 

10.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, 

preferencialmente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: 

licitacao@unilab.edu.br. 

10.3. As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, dirigidas ao Pregoeiro, 

protocolizando o original, no horário de 08h30 a 11h30 e de 13h30 a 16h30, em dias úteis, no 

seguinte endereço: Av. da Abolição, nº 03, Centro, CEP 62.790-000, Redenção/CE. 

10.3.1. As impugnações, além de manifestadas por escrito, também deverão ser 

disponibilizadas em meio magnético (CD) ou através do endereço eletrônico 

mailto:licitacao@unilab.edu.br
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licitacao@unilab.edu.br, face à obrigatoriedade da publicação, no 

COMPRASGOVERNAMENTAIS, do pedido de impugnação juntamente com a decisão 

emitida pelo Pregoeiro e/ou pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos. 

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

certame. 

10.5. 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. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 

ME, EPP ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá prazo mínimo de vinte minutos, 

para que, durante a sessão pública, qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 

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

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

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de recorrer 

importará decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto 

à licitante declarado vencedor. 

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

dias para apresentação das respectivas razões, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas a apresentar contrarrazões no mesmo prazo, a contar do término do prazo da 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

11.3.1.1.  Sendo declarada vencedora do certame uma licitante que tenha apresentado restrições 

na comprovação da regularidade fiscal, o prazo previsto neste subitem será contado após 

decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis (prorrogável por igual período), concedido para a 

regularização da documentação, conforme prescrito no § 2º, do art. 4º, do Decreto nº 8.538, de 

6/10/2015. 

11.4. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, no tocante ao item ao qual 

o recurso se referir, inclusive no tocante ao prazo de validade da proposta, o qual somente 

recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente. 

11.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

mailto:licitacao@unilab.edu.br
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11.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 

COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA – COLOG, Av. da Abolição, nº 03, Centro, CEP 62.790-

000, Redenção/CE, Fone/Fax (85) 3332-1482, em dias úteis, no horário de 08h30 a 11h30 e 

13h30 a 16h30. 

11.8. Não serão reconhecidos os recursos interpostos enviados por fac-símile ou com os 

respectivos prazos legais vencidos. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado à licitante declarada vencedora, por ato do 

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

decisão dos recursos apresentados. 

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

competente homologará o procedimento licitatório.  

12.3. O Pregoeiro poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição ou 

contratação, com vistas à verificação da aceitabilidade do produto cotado, antes da adjudicação 

do certame. 

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS ESTIMATIVAS DE IMPACTO 

13.1. As despesas com a aquisição objeto da presente licitação correrão por conta do orçamento 

da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab para o ano 

de 2017. 

13.2. As despesas referentes ao objeto desta licitação classificam-se como ordinárias e 

rotineiras previstas no orçamento, destinadas à manutenção de ações preexistentes, assim, 

prescindem da estimativa de impacto orçamento-financeiro de que trata o art. 16, I, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, conforme acórdão 883/2005 do Tribunal de Contas da União. 

 

14. DAS REPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

14.1. Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 

insertas neste Edital, no Termo de Referência (Anexo I) e na Cláusula Nona do Contrato (Anexo 

III); 

14. 1.1.Tomar todas as providências necessárias ao fiel fornecimento do objeto desta licitação; 

14.1.2. Manter, durante o período de vigência da contratação, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação; 

14.1.3. Promover o fornecimento do produto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em 

observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa 

técnica; 
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14.1.4. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 

atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 

14.1.5. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio 

da Unilab em decorrência de ação ou de omissão de seus empregados ou prepostos, não se 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento 

realizado pela CONTRATANTE; 

14.1.6. Providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando da entrega de 

amostras e do fornecimento dos materiais à CONTRATANTE, ou quando no recinto do Órgão, 

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa 

ordem e às normas disciplinares da Unilab. 

14.1.7. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou 

prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 

judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas 

ao cumprimento do ajuste a ser firmado; 

14.1.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 

vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE; 

14.1.9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 

os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros; 

14.1.10. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionados ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou contingência; 

14.1.11. Assumir a responsabilidade por todo e quaisquer tributos, contribuições sociais e 

encargos comerciais resultantes da adjudicação deste processo licitatório; 

14.1.12. Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Nota de Empenho; 

14.1.13. Respeitar normas e procedimentos de controle e de acesso às dependências da 

CONTRATANTE; 

14.1.14. Executar o fornecimento dos produtos dentro das ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS e 

constantes no Termo de Referência; 

14.1.15. Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto 

fornecido; 

14.1.16. Comunicar à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter 

urgente referente ao fornecimento do produto e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 
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14.2.Caberá à CONTRATANTE 

14.2.1 Sem prejuízo das demais disposições inseridas neste Edital e daquelas constantes do 

Termo de Referência e anexos: 

14.2.1.1. Supervisionar o fornecimento objeto do Termo de Referência, exigindo presteza na 

entrega e correção das falhas eventualmente detectadas; 

14.2.1.2. Permitir o acesso ao local do fornecimento do produto do pessoal da CONTRATADA, 

necessários à entrega do objeto do Termo de Referência; 

14.2.1.3. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente 

necessárias ao fornecimento do produto. 

14.2.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado. 

14.2.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

14.2.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte, o produto entregue fora das especificações contidas no 

termo de referência e no edital. 

14.3. 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. 

 

15. DAS CONDIÇÕES DE RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO E DA VIGÊNCIA 

DO CONTRATO 

15.1. Findo o processo licitatório, a licitante vencedora será convocada a assinar o contrato e, 

se for o caso, retirar a Nota de Empenho relativo ao objeto desta licitação. 

15.2. O não atendimento à convocação por parte da licitante vencedora, dentro do prazo de 10 

(dez) dias úteis, após regularmente convocada para a assinatura do Contrato e/ou retirada da 

Nota de Empenho, ensejará a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

respectiva Nota de Empenho. 

15.3. O prazo mencionado acima poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, quando 

solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

Administração, conforme previsto no § 1º, do art. 64, da Lei nº 8.666/1993. 

15.4. A não regularização da documentação, no caso da licitante vencedora apresentar restrições 

na comprovação da regularidade fiscal, no prazo previsto no subitem 9.6.1 deste Edital, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da 

Lei no 8.666/93, e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, sendo facultado à Administração 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato 

e/ou a retirada da Nota de Empenho ou revogar a licitação. 
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15.5. No ato da assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pela licitante durante toda a vigência 

do contrato. 

15.6. Quando a vencedora da licitação não fizer a comprovação acima referida ou quando, 

injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato e/ou retirar a Nota e Empenho, poderá ser 

convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após 

comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato e/ou retirar a 

Nota de Empenho, sem prejuízo da multa prevista no subitem 21 deste Edital, descrita no na 

Cláusula Décima do Contrato (Anexo III), e das demais cominações legais. 

15.7. Até a efetiva assinatura do contrato e/ou retirada da Nota e Empenho, poderá ser 

desclassificada a proposta da licitante vencedora, caso a Unilab venha a ter conhecimento de 

fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento. 

15.8. Ocorrendo eventual desclassificação da proposta da licitante vencedora, a Unilab poderá 

convocar as licitantes remanescentes, observado o disposto neste Edital e a ordem final de 

classificação das propostas/lances. 

15.9. A nota de empenho poderá ser anulada a qualquer tempo, com base nos motivos previstos 

nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, da Lei nº 8.666/1993, assegurados à contratada o 

contraditório e a ampla defesa. 

15.10. A contratação poderá ser alterada, com as devidas justificativas, nos casos previstos no 

art. 65 da Lei n.º 8.666/1993. 

15.11. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo, 

por interesse da Administração, ser prorrogado nos termos do §1º do artigo 57, da Lei nº 8.666 

de 1993, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração. 

15.12. A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou 

parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas quando apresentada a 

documentação comprobatória que justifique quaisquer dessas ocorrências, com o 

consentimento prévio e por escrito da Unilab e, ainda, desde que não afetem a execução do 

objeto desta licitação. 

15.12.1. Quando ocorrer o consentimento por parte da Unilab, previsto neste subitem, deverá 

ser comprovado que as empresas resultantes dessas operações atendem a todas as exigências de 

habilitação requeridas à época da realização da licitação. 

15.13. É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, sob 

pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista no subitem 21 

deste edital e descritas na Cláusula Décima do Contrato (Anexo III). 

 

16. DO PRAZO DE ENTREGA E DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

16.1. Os produtos deverão ser entregues em conformidade com os itens 3 e 5 do Termo de 

Referência (Anexo I) deste Edital e estão reproduzidos na Cláusula Terceira e Sétima do 

Contrato (Anexo III).  
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16.13. A forma de recebimento (provisório e definitivo) dos produtos está descrita no item 5 

do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital e estão reproduzidos na Cláusula Sétima do 

Contrato (Anexo III). 

16.14. A não execução do que fora estabelecido na nota de empenho sujeitará o fornecedor às 

sanções previstas no Edital e demais anexos. 

16.15. O lote deverá ser entregue nas quantidades definidas pela Administração. O endereço 

onde será realizada a entrega:  

  Biblioteca Setorial do Campus dos Malês - Unilab 

Avenida Juvenal Eugênio Queiroz, s/n – Centro –  

CEP: 43900-000 - São Francisco do Conde – Bahia 

 

16.16. O prazo máximo para entrega dos exemplares será de até 60 (sessenta) dias corridos  

contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora. 

 

17. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1.O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de 

um representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos 

quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os produtos, bem como dirimir e 

desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário 

à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão 

ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas 

alterações. 

17.2. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pelo fornecimento 

dos produtos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja 

a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização. 

17.3. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer 

exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra 

qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de 

acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da 

CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao produto, inclusive perante terceiros, 

respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade 

observada na execução do ajuste. 

17.4. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes. 

17.5. A entrega dos produtos deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das 

especificações estabelecidas pelos órgãos competentes e pela Unilab, sendo que a inobservância 

desta condição implicará a recusa do mesmo, bem como o seu devido refazimento e/ou 

adequação/substituição, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou 

indenização. 
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17.6. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do Contrato serão 

encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas 

convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

 

18. DO REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

18.1. O objeto do presente Edital será executado pelo preço constante na proposta da licitante 

vencedora, que será fixo e irreajustável. 

18.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

18.3. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes no 

fornecimento dos produtos, tais como serviços de frete, seguro, tributos e transporte. 

18.4. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

18.5.  As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de ateste da mesma, 

contendo o detalhamento dos materiais efetivamente entregues e recebidos, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

19.2. A Nota Fiscal/Fatura conterá o endereço, o CNPJ, o número da Nota de Empenho, os 

números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa, a descrição clara do objeto do 

contrato e deverá estar de acordo com as condições constantes na proposta da empresa que foi 

aceita pela Unilab. 

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

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

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

19.4. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contado 

da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

19.13.  O CNPJ que deverá constar na Nota Fiscal/Fatura apresentada deverá ser o mesmo 

CNPJ que a contratada utilizou neste instrumento.  

19.14.  Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar como 

beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a Universidade 

da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab, CNPJ nº 

12.397.930/0001-00. 
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19.15.  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 materiais efetivamente entregues e recebidos. 

19.16. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura 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. 

19.17.   Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, 

será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

19.17.1. não produziu os resultados acordados; 

19.17.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 

19.17.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

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

bancária para pagamento. 

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

a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

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

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

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

por igual período, a critério da contratante. 

19.21. 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. 

19.22. 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.  

19.23. 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.   

19.24. 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. 

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

aplicável. 
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19.25.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional 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. 

19.26. Os pagamentos ficarão condicionados às disponibilidades financeiras do Tesouro 

Nacional e no caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, 

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% 

19.27. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, 

serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a 

Unilab por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1.Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a 

LICITANTE/CONTRATADA que: 

a) não assinar a ata de registro de preços quando convocada dentro do prazo de validade da 

proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente 

da ata de registro de preços; 

b) apresentar documentação falsa; 

c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) comportar-se de modo inidôneo; 

g) cometer fraude fiscal. 

20.13. Se no decorrer da sessão pública da licitação ou na execução do objeto do presente 

Edital, ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento 

contratual pelo qual possa ser responsabilizada a LICITANTE/CONTRATADA, esta, sem 

prejuízo das demais sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/93 e das penalidades 

previstas no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005 esta, sem prejuízo das demais sanções previstas 

nos arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/93 e das penalidades previstas no art. 28, do Decreto n.º 
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5.450/2005, além das penalidades descritas na Cláusula Décima do Contrato (Anexo III), 

poderá sofrer as seguintes penalidades: 

20.13.1. advertências por escrito por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Unilab; 

20.13.2. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

20.13.3. multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, 

no caso de inexecução total do objeto; 

20.13.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida 

20.13.3.2. na reincidência de inexecução parcial, será cobrado o dobro do percentual acima 

aplicado, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato. 

20.13.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade 

Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

20.13.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

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

20.13.6. 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 fornecedora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

20.14. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

fornecedora que: 

20.14.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

20.14.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

20.14.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

20.15. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 

data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE.  

20.16. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na 

CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, ou ainda da garantia prestada.  

20.17. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE 

continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante 

atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor 

remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança 

judicialmente. 

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

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

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999; 

20.19. 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 Contratante, 

observando o princípio da proporcionalidade. 

20.20. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1.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. 

21.13. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

21.14. Fica assegurado à Unilab o direito de, no seu interesse, anular ou revogar, a qualquer 

tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 

legislação vigente. 

21.15. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Unilab não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.16. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

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

21.18. 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. 

21.19. Após o início ou encerramento da fase de lances, não caberá desistência das 

propostas, por parte das licitantes, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pelo Pregoeiro, conforme disposto no subitem 6.2.2 deste edital. 

21.20. 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 Unilab. 

21.21. Em caso de divergência entre as especificações do produto insertas no Sistema 

SIASG e as deste Edital, prevalecerão as constantes neste último. 

21.22. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública desta licitação, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

21.23. Este Edital será disponibilizado, na íntegra, a qualquer interessado, nos dias úteis, no 

horário das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, na Coordenação de Logística – COLOG da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab, Av. da 

Abolição, nº 03, Centro, CEP 62.790-000, Redenção/CE ou no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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21.24. As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo 

acompanhamento, mediante o acesso ao sítio mencionado no subitem anterior, 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. 

22.14. Será obrigatória a consulta prévia ao CADIN, pelos órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal, direta e indireta, para fins de celebração do contrato. 

22.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, o Termo de Referência (Anexo I), o 

Modelo de Proposta de Preços (Anexo II) e a Minuta do Contrato (Anexo III). 

22.16. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei n° 10.520, de 

17 de julho de 2002, no Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, no Decreto n° 5.450, de 31 

de maio de 2005 e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/1993. 

22.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Federal, Seção 

Judiciária de Fortaleza/CE, com exclusão de qualquer outro. 

 

Redenção, 17 de fevereiro de 2017. 

 

 

Andreia Cavaignac Machado 

Gerente da Divisão de Elaboração de Editais e Apoio Administrativo 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA 

ANEXO I DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2017 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a aquisição de livros nacionais, por meio de pregão 
eletrônico, em atendimento às bibliografias do Curso de Bacharelado em Humanidades – Malês, para 
compor o acervo da Biblioteca Setorial do Campus dos Malês da Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira (DSIBIUNI/UNILAB), de modo a cumprir sua missão, objetivos e metas de 
atendimentos às demandas e necessidades de informação das atividades de ensino, pesquisa e extensão da 
UNILAB. 
 

2 - JUSTIFICATIVA  

2.1. A Diretoria do Sistema de Bibliotecas (DSIBIUNI), órgão suplementar da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), tem como missão dar suporte informacional às atividades 
educacionais, científicas, tecnológicas e culturais da Unilab, contribuindo com serviços de informação de valor 
de modo a apoiar uma formação de qualidade dos diversos cursos da Universidade, assim como fortalecer a 
base do desenvolvimento dos grupos de pesquisa e de extensão.  
2.2. O Sistema de Bibliotecas da Unilab tem sido obrigado a atualizar seu acervo devido ao surgimento de 
novos cursos e à necessidade de atualização de informações sempre crescente nas mais diversas áreas do 
conhecimento tecnológico, científico, artístico e cultural. Dada as características da Universidade, produtora 
e consumidora de informações científicas e tecnológicas, a formação e o desenvolvimento das coleções que 
compõem o acervo de suas bibliotecas não são apenas exigência do MEC, mas fundamental para assegurar 
a qualidade do tripé que a sustenta: ensino, pesquisa e extensão. 
  

3 - ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E QUANTIDADE 

3.1.  Os títulos deverão estar de acordo com as quantidades e especificações constantes em planilha anexa 
ao Edital de Pregão Eletrônico, cujos dados seguem resumidos abaixo: 
 
 

MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 
LOTE TÍTULOS 

ITENS DO PREGÃO / 

PROCESSO 

 

QUANTIDADE 

EXEMPLARES 

VALOR TOTAL 

(R$) 

 

Nacionais - Humanidades 01 231 01 a 231 868 R$ 49.871,37 

TOTAL 01 231 231 868 R$ 49.871,37 

 
3.2. Ocorreu agrupamento de itens na seguinte disposição: 1 lote com 231 itens no total. 
3.3. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, com fulcro no § 2º do artigo 2º 
do Decreto nº 5.450/2005 e no inciso X do artigo 40 da lei nº 8.666/1993. 
3.4. O lote será formado por itens, de acordo com os títulos (Nacionais). Justifica-se a divisão em lote pois a 
licitação por itens isolados nesse caso exigiria elevado número de processos licitatórios, onerando o trabalho 
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da administração pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, 
colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração, conforme entendimento do TCU (Acórdão 5301/2013 – Segunda 
Câmara). 

 

4 – CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 

4.1. De acordo com o parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520/2002, o objeto a ser contratado é considerado 
comum, visto que os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste 
instrumento, por meio de especificações usuais no mercado.  
 

5 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL 

5.1. Os exemplares deverão ser entregues em remessa única ou parcelada, contanto que dentro do  prazo 
de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, no horário 
de 09h às 16h, de segunda à sexta feira, em dias úteis, sendo imprescindível que a contratada acerte 
previamente com o(a) responsável pelo acompanhamento da execução do objeto junto ao Sistema Integrado 
de Bibliotecas da UNILAB, por meio dos e-mails: biblioaquisicao@unilab.edu.br e helka@unilab.edu.br . 
 
5.2. O lote deverá ser entregue no Estado da Bahia, no seguinte endereço: 
 
Biblioteca Setorial do Campus dos Malês - Unilab 
Avenida Juvenal Eugênio Queiroz, s/n – Centro –  
CEP: 43900-000 - São Francisco do Conde – Bahia  

 
5.3. O objeto desta licitação será recebido:  
a) pelo Sistema de Bibliotecas da UNILAB, mediante registro em Termo de Recebimento definitivo, a ser 
lavrado em até 5 (cinco) dias úteis e firmado por servidor designado para esse fim;  
b) O recebimento não exclui a responsabilidade civil da adjudicatária. Assim, mesmo entregue e recebido, o 
exemplar fica sujeito à substituição pela adjudicatária, desde que comprovada a existência de problemas cuja 
verificação seja possível no decorrer da utilização do mesmo;  
c) A entrega do exemplar fora das especificações indicadas na proposta implicará a recusa por parte da 
UNILAB, que o colocará à disposição da adjudicatária para substituição no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
sem que acarrete despesa adicional para a UNILAB, subordinando-se, por conseguinte, às penalidades 
previstas no edital;  
c.1.) Será considerada recusa formal da adjudicatária a entrega do produto fora do prazo estabelecido na 
proposta e a não substituição do mesmo, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias;  
5.4. A licitante vencedora se responsabilizará pela entrega, incluindo o transporte dos livros e por todas as 
despesas referentes a frete, seguro, tributos, avarias, reparos, substituição de produtos, etc.;  
5.5. Os fornecimentos deverão ser efetuados de acordo com os quantitativos, preços e outras condições 
constantes na nota de empenho e nos anexos do edital ou de acordo com solicitação do setor competente da 
UNILAB.  
5.6. Após o recebimento da nota de empenho, a empresa contratada deverá atender o solicitado e emitir nota 
fiscal/fatura do fornecimento efetivado, em nome da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira, CNPJ nº 12.397.930/0001-00, devendo o material ser entregue na forma e condições 
estabelecidas no Edital e no local indicado na respectiva nota de empenho.  
5.7. Todos os materiais, objetos desta licitação deverão obedecer às especificações constantes no Edital e 
seus Anexos.  
 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

6.1. Caberá à Contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no Edital e 

daquelas constantes do Termo de Referência e demais anexos:  

6.1.1. Entregar os livros no referido setor da Diretoria do Sistema de Bibliotecas da UNILAB, de acordo com 

o constante nos subitens 5.1 e 5.2 deste termo;  

mailto:biblioaquisicao@unilab.edu.br
mailto:helka@unilab.edu.br
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6.1.2. Dar ciência imediata à UNILAB e à Direção do Sistema de Bibliotecas da UNILAB (DSIBIUNI) das 

anormalidades ocorridas até a entrega definitiva dos livros; 

6.1.3. Responsabilizar-se pela qualidade dos livros ofertados e por sua troca, sem quaisquer ônus adicionais 

para a UNILAB, caso os mesmos se encontrem com algum defeito de fábrica, divirjam do que foi proposto ou 

apresentem defeitos, incorreções e/ou vícios redibitórios;  

6.1.4.  Entregar as últimas edições dos exemplares licitados, não sendo aceitas edições anteriores às 

estabelecidas no Edital e anexos, bem como exemplares com edições diferentes. 

6.1.5. Comunicar impossibilidade de fornecimento do item quando o mesmo estiver “esgotado”, apresentando 

documento comprobatório. 

6.1.6. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 

prontamente a quaisquer reclamações; 

6.1.7. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da UNILAB em 

decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 

6.1.8. Providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando do fornecimento dos 

materiais à CONTRATANTE; 

6.1.9. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 

contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, 

outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que 

lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste a ser firmado; 

6.1.10. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

6.1.11. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 

quando do fornecimento dos materiais ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da 

CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;  

6.1.12. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados ao 

fornecimento dos materiais, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

6.1.13. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste 

processo licitatório; 

6.1.14. Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Nota de Empenho. 

6.1.15. Manter, durante o período de vigência da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

6.2. Caberá à UNILAB, como contratante, sem prejuízo das demais disposições inseridas no Edital e 

daquelas constantes do Termo de Referência e demais anexos:  

6.2.1. Supervisionar o fornecimento objeto do Termo de Referência, exigindo presteza na entrega e correção 

das falhas eventualmente detectadas;  
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6.2.2. Permitir o acesso ao local do fornecimento dos materiais do pessoal da adjudicatária, necessários à 

entrega do objeto do Termo de Referência; 

6.2.3. Prestar à adjudicatária, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias ao fornecimento 

dos materiais; 

6.2.4. Notificar a adjudicatária, por escrito, sobre quaisquer irregularidades constatadas, solicitando a 

regularização das mesmas no prazo de 15 (quinze) dias; 

6.2.5. Efetuar o pagamento devido à adjudicatária, no prazo previsto no Edital, abatidas as multas se houver;  

6.2.6. Rejeitar, no todo ou em parte, o produto entregue fora das especificações contidas no termo de 

referência e no edital.  

7 – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

7.1. 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. 
7.2. 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. 
7.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes 
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
7.4. 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. 
7.5. Sugere-se que o acompanhamento e a fiscalização da entrega do objeto em questão fiquem sob a 
responsabilidade de: 
 

Fiscal titular: 
Ana Elita Andrade Manso  
Assistente em Administração – Siape: 194.829-3 – CPF: 494.859.973-53 
Chefe do Setor de Aquisição da DSIBIUNI 
E-mail: anaelita@unilab.edu.br 
 
Fiscal substituta: 
Helka Sampaio Ramos 
Bibliotecária – Siape: 216.119-7 – CPF: 702.451.265-20 
Chefe da Biblioteca Setorial dos Malês 
E-mail: helka@unilab.edu.br 

 

8 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

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

8.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

8.1.3. fraudar na execução do contrato; 

8.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

8.1.5. cometer fraude fiscal; 

mailto:anaelita@unilab.edu.br
mailto:helka@unilab.edu.br
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8.1.6. não mantiver a proposta. 

8.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

8.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para 

a Contratante; 

8.2.2. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 10 dias; 

8.2.3. multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto; 

8.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

8.2.4.1. na reincidência de inexecução parcial, será cobrado o dobro do percentual acima aplicado, sem 

prejuízo da rescisão unilateral do contrato. 

8.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos; 

8.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo 

prazo de até cinco anos; 

8.2.7. 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; 

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

8.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

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

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

praticados. 

8.4. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento 

da comunicação enviada pela CONTRATANTE. 

8.5. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na 

CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, ou ainda da garantia prestada. 

8.6. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE continuará efetivando os 

descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se entender 

mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, 

realizar a cobrança judicialmente. 

8.7. 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. 
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8.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

8.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

9 - DO VALOR ESTIMADO 

O valor total estimado para a presente aquisição é de R$ 49.871,37 (Quarenta e nove mil 
oitocentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos). 
 

 
Redenção, 01 de dezembro de 2016. 
  
 
Responsável pela elaboração deste Termo de Referência: 
 

______________________________________ 
Ana Elita Andrade Manso – SIAPE:194.829.3 

Assistente em Administração – Setor de Aquisição da DSIBIUNI  
 
 
 
APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 
 
Considerando as necessidades desta Instituição Federal de Ensino Superior, as informações elencadas, 
os elementos técnicos e o valor do orçamento estimativo, contidos nestes autos; e ainda com observância 
às normas legais vigentes, bem como a conveniência e a oportunidade diante do caso concreto 
apresentado pelo solicitante, aprovo este Termo de Referência cujo objeto é aquisição de livros nacionais 
e estrangeiros, em atendimento às bibliografias do Curso de Bacharelado em Humanidades – Malês. 
 

Redenção, 01 de dezembro de 2016. 
 
 

_______________________________________ 

Maria do Rosário de Fátima Portela Cysne – SIAPE: 629.240-8 
Diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas da UNILAB  
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

BIBLIOTECA DA UNILAB  
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
 
LOTE 01 - NACIONAIS - CURSO DE BACHARELADO EM HUMANIDADES                  

ITEM AUTOR TÍTULO 
EDIÇAO/ 

EDITORA ISBN VL UNIT PÁGINA DA PESQUISA 
Data e hora de 

VL UNIT² PÁGINA DA PESQUISA² 
Data e hora de 

VL UNIT³ PÁGINA DA PESQUISA³ 
Data e hora de 

QTD 
Média de 

Valor Total 
ANO acesso acesso² acesso³ 

 
preços                   

            
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   http://www.saraiva.com.br/acao       
  

AÇÃO CULTURAL PARA A 
     

http://www.record.com.br/livro_s 
      

cultural-para-a-liberdade-e- 
      

 FREIRE, PAULO 2011 PAZ E TERRA 9788577531660 R$ 42,90 24/11/2016 - 13h31 R$ 42,90 acao-cultural-para-a-liberdade-e- 24/11/2016 - 13h38 R$ 42,90 24/11/2016 - 13h36 2 R$ 42,90 R$ 85,80 
  LIBERDADE      inopse.asp?id_livro=27660    outros-escritos-22589277    outros-escritos-14-ed-2011-       

1 
              

3461632.html 
      

                     

 
FREIRE, PAULO; ÁFRICA ENSINANDO A 

     
http://www.record.com.br/livro_s 

   http://www.livrariacultura.com.br/p/    http://www.saraiva.com.br/a-       
 2011 PAZ E TERRA 9788577531882 R$ 49,90 24/11/2016 - 13h42 R$ 49,90 a-africa-ensinando-a-gente- 24/11/2016 - 13h42 R$ 49,90 africa-ensinando-a-gente-2-ed- 24/11/2016 - 13h43 6 R$ 49,90 R$ 299,40 

2 GUIMARÃES, SÉRGIO GENTE, A      inopse.asp?id_livro=27104    25001634    3695653.html       
                    

            http://leituraxxi.com.br/products.           

 
VISENTINI, PAULO 

      http://www.livrariacultura.com.br/p/    php?product=a-%C1frica-           
 

ÁFRICA MODERNA, A 2010 LEITURA XXI 9788586880803 R$ 20,00 africa-moderna-um-continente-em- 24/11/2016 - 14h05 R$ 20,00 moderna%3A-um-continente-em 24/11/2016 - 14h07 
    

2 R$ 20,00 R$ 40,00  
FAGUNDES 

    
       

mudanca-5094417 
   

mudan%E7a- 
          

                     

3            %281960%252d2010%29           

  ÁFRICA NEGRA – HISTÓRIA E      http://www.edufba.ufba.br/2011/    http://www.ciadoslivros.com.br/a           

 
M'BOKOLO, ELIKIA 

CIVILIZAÇÕES: DO SÉCULO 
2011 EDUFBA 9788523207557 R$ 90,00 

12/africa-negra-historia-e- 
24/11/2016 - 14h10 R$ 90,00 

frica-negra-historia-e- 
24/11/2016 - 14h13 

    
2 R$ 90,00 R$ 180,00  

XIX AOS NOSSOS DIAS civilizacoes-do-seculo-xix-aos- civilizacoes-tomo-2-589059- 
    

                    

4  (TOMO II)      nossos-dias-tomo-ii/    p160547           

                http://www.saraiva.com.br/afric       
  

ÁFRICA NEGRA: HISTÓRIA E 
         

http://www.livrariacultura.com.br 
   a-negra-historia-e-civilizacao-       

       
http://www.edufba.ufba.br/2011/12/ 

      tomo-i-       
 

M'BOKOLO, ELIKIA CIVILIZAÇÕES - TOMO I: ATÉ 2009 EDUFBA 9788523205072 R$ 70,00 24/11/2016 - 14h14 R$ 70,00 /p/africa-negra-historia-e- 24/11/2016 - 14h15 R$ 70,00 24/11/2016 - 14h16 5 R$ 70,00 R$ 350,00  africa-negra-historia-e-civilizacoes/ 2658318.html?mi=VITRINECH 
  AO SÉCULO XVIII          civilizacoes-v1-2823547    AORDIC_frequentlyboughttoge       
                      

5 
               ther_product_2658318       
                      

                       

                http://www.travessa.com.br/AF       
  

ÁFRICA PARCEIRA DO BRASIL 
     http://www.finotracoeditora.com.br/l    

http://www.ciadoslivros.com.br/a 
   RICA_PARCEIRA_DO_BRASI       

       
ivros/S18621/9788580540390/afric 

      
L_ATLANTICO_RELACOES_I 

      

  
ATLÂNTICO: RELAÇÕES 

        frica-parceria-do-brasil-atlantico-          

 

SARAIVA, JOSÉ FLÁVIO 
     

a-parceria-do-brasil-atlantico- 
      

NTERNACIONAIS_DO_BRASI 
      

 INTERNACIONAIS DO BRASIL 2012 FINO TRAÇO 9788580540390 R$ 30,00 24/11/2016 - 14h18 R$ 30,00 relacoes-internacionais-do-brasil- 24/11/2016 - 14h18 R$ 30,00 24/11/2016 - 14h19 2 R$ 30,00 R$ 60,00 
 S. 

E DA ÁFRICA NO INÍCIO DO 
     relacoes-internacionais-do-brasil-e-    

e-da-africa-no-inicio-do-seculo- 
   L_E_DA_AFRICA_NO_INICIO       

       

da-africa-no-inicio-do-seculo- 
      _DO_SECULO_XXI/artigo/484       

  

SÉCULO XXI 
        

xxi-614868-p173775 
         

       xxi.html       
6a0a4-e452-4288-9da7- 

      
                     

                      

6 
               c5f96ca5cdaf       
                      

                       

  
AFROCENTRICIDADE: UMA 

             http://www.ciadoslivros.com.br/       
               afrocentricidade-uma-       
 

NASCIMENTO, ELISA ABORDAGEM 
     

http://www.livrariacultura.com.br/p/ 
   

http://www.gruposummus.com.br/s 
         

 

2009 SELO NEGRO 9788587478269 R$ 98,90 24/11/2016 - 14h21 R$ 98,90 24/11/2016 - 14h21 R$ 98,90 abordagem-epistemologica- 24/11/2016 - 14h22 4 R$ 98,90 R$ 395,60  LARKIN. (ORG.) EPISTEMOLÓGICA afrocentricidade-2710238 elonegro/livro/1145/Afrocentricidade 
  INOVADORA              inovadora-col-sankofa-vo-       

7 
              

51632-p112825 
      

                     

  
AGADÁ: DINÂMICA DA 

     
http://www.edufba.ufba.br/2014/02/ 

   
http://www.livrariacultura.com.br 

   http://www.ciadoslivros.com.br/       
             

agada-dinamica-da-civilizacao- 
      

 LUZ, MARCO AURÉLIO CIVILIZAÇÃO AFRICANO- 2013 EDUFBA 9788523210748 R$ 50,00 agada-dinamica-da-civilizacao- 24/11/2016 - 14h23 R$ 50,00 /p/agada-dinamica-da- 24/11/2016 - 14h23 R$ 50,00 24/11/2016 - 14h24 2 R$ 50,00 R$ 100,00 
  

BRASILEIRA (3ª EDIÇÃO) 
     

africano-brasileira-3a-edicao/ 
   

civilizacao-15062212 
   africano-brasileira-662911-       

8 
            

p419334 
      

                     

  
ALEGORIA DO PATRIMÔNIO, 

     
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   http://www.ciadoslivros.com.br/a    http://editoraunesp.com.br/cata       
 

CHOAY, F. 2001 UNESP 9788574480305 R$ 58,00 24/11/2016 - 14h36 R$ 52,00 legoria-do-patrimonio-a-312965- 24/11/2016 - 14h38 R$ 58,00 logo/9788574480305,alegoria- 24/11/2016 - 14h39 5 R$ 56,00 R$ 280,00  
A a-alegoria-do-patrimonio-590556 

9 
         

p43486 
   

do-patrimonio-a 
      

                    

                http://www.travessa.com.br/UM       

  ANTIGA CIVILIZAÇÃO  
EDITORA 

   
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

       A_ANTIGA_CIVILIZACAO_HIS       
  

AFRICANA, UMA: HISTÓRIA 
       

http://www.editora.unb.br/lstDetalha 
   

TORIA_DA_AFRICA_CENTRA 
      

 PANTOJA, SELMA 2011 UNIVERSIDADE 9788523013004 R$ 29,00 uma-antiga-civilizacao-africana- 24/11/2016 - 14h40 R$ 28,00 24/11/2016 - 14h40 R$ 28,00 24/11/2016 - 14h42 2 R$ 28,33 R$ 56,66 
  DA ÁFRICA CENTRAL  DE BRASÍLIA    29003402    Produto.aspx?pid=572    L_OCIDENTAL/artigo/a81b94d       
  

OCIDENTAL 
           

6-e789-49b3-b4b9- 
      

                     

10                c9c7dda3c16e       

        
http://www.wmfmartinsfontes.co 

   
http://www.saraiva.com.br/antro 

   http://www.travessa.com.br/AN       
  

ANTROPOLOGIA DA DOENÇA: 
 

MARTINS 
         

TROPOLOGIA_DA_DOENCA/ 
      

 LAPLANTINE, FRANÇOIS 2010 9788578272593 R$ 64,90 m.br/produto/161-antropologia- 24/11/2016 - 14h43 R$ 64,90 pologia-da-doenca-4-ed-2010- 24/11/2016 - 14h43 R$ 64,90 24/11/2016 - 14h44 5 R$ 64,90 R$ 324,50 
  QUESTÕES DE MÉTODO  FONTES    

da-doenca-a 
   

2881059.html 
   artigo/603af4d2-2489-488b-       

11 
             

ae8a-3dc76bebbc6d 
      

                     

  ANTROPOLOGIA DAS      
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   http://editoraunesp.com.br/catal    http://www.ciadoslivros.com.br/       
  

SOCIEDADES 
        ogo/9788571399365,antropologi    antropologia-das-sociedades-       

 
BIANCO, BELA (ORG.) 2010 UNESP 9788571399365 R$ 78,00 antropologia-das-sociedades- 24/11/2016 - 14h45 R$ 78,00 24/11/2016 - 14h45 R$ 78,00 24/11/2016 - 14h46 2 R$ 78,00 R$ 156,00  

CONTEMPORÂNEAS: a-das-sociedades- contemporaneas-563277-        contemporaneas-22124100             
  

MÉTODOS 
        

contemporaneas-2-edicao 
   

p137686 
      

12                    
                      

                       

        http://www.saraiva.com.br/antro    
http://www.martinsfontespaulista 

          
 

BARBOSA, ANDREA; 
      

pologia-e-imagem-col-ciencias- 
      

http://www.zahar.com.br/livro/antr 
      

 
ANTROPOLOGIA E IMAGEM 2006 JORGE ZAHAR 9788571109360 R$ 29,90 24/11/2016 - 14h46 R$ 29,90 .com.br/antropologia-e-imagem- 24/11/2016 - 14h47 R$ 29,90 24/11/2016 - 14h49 5 R$ 29,90 R$ 149,50  

CUNHA, EDGAR T. sociais-passo-a-passo- opologia-e-imagem           
196190.aspx/p 

         

13 
       

1432368.html 
             

                     

 
BASTOS, CLEVERSON APRENDENDO A APRENDER: 

     http://www.universovozes.com.b    http://www.saraiva.com.br/aprende    http://www.livrariacultura.com.b       
      

r/livrariavozes/web/view/Detalhe 
   

ndo-a-aprender-introducao-a- 
   

r/p/aprendendo-a-aprender- 
      

 LEITE; KELLER, INTRODUÇÃO À 2014 VOZES 9788532605863 R$ 29,40 24/11/2016 - 14h52 R$ 29,40 24/11/2016 - 14h53 R$ 29,40 24/11/2016 - 14h53 2 R$ 29,40 R$ 58,80 
 VICENTE METODOLOGIA CIENTÍFICA      ProdutoCommerce.aspx?ProdId    metodologia-cientifica-23-ed-    introducao-a-metodologia-       

14 
     

=8532605869 
   

1631355.html 
   

806023 
      

                   

http://www.livrariacultura.com.br/p/acao-cultural-para-a-liberdade-e-outros-escritos-22589277
http://www.saraiva.com.br/acao-cultural-para-a-liberdade-e-outros-escritos-14-ed-2011-3461632.html
http://www.record.com.br/livro_sinopse.asp?id_livro=27660
http://www.saraiva.com.br/acao-cultural-para-a-liberdade-e-outros-escritos-14-ed-2011-3461632.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/acao-cultural-para-a-liberdade-e-outros-escritos-22589277
http://www.record.com.br/livro_sinopse.asp?id_livro=27660
http://www.livrariacultura.com.br/p/acao-cultural-para-a-liberdade-e-outros-escritos-22589277
http://www.saraiva.com.br/acao-cultural-para-a-liberdade-e-outros-escritos-14-ed-2011-3461632.html
http://www.saraiva.com.br/acao-cultural-para-a-liberdade-e-outros-escritos-14-ed-2011-3461632.html
http://www.record.com.br/livro_sinopse.asp?id_livro=27104
http://www.livrariacultura.com.br/p/a-africa-ensinando-a-gente-25001634
http://www.saraiva.com.br/a-africa-ensinando-a-gente-2-ed-3695653.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/a-africa-ensinando-a-gente-25001634
http://www.saraiva.com.br/a-africa-ensinando-a-gente-2-ed-3695653.html
http://www.record.com.br/livro_sinopse.asp?id_livro=27104
http://www.livrariacultura.com.br/p/a-africa-ensinando-a-gente-25001634
http://www.saraiva.com.br/a-africa-ensinando-a-gente-2-ed-3695653.html
http://leituraxxi.com.br/products.php?product=a-%C1frica-moderna%3A-um-continente-em-mudan%E7a-%281960%252d2010%29
http://www.livrariacultura.com.br/p/africa-moderna-um-continente-em-mudanca-5094417
http://leituraxxi.com.br/products.php?product=a-%C1frica-moderna%3A-um-continente-em-mudan%E7a-%281960%252d2010%29
http://www.livrariacultura.com.br/p/africa-moderna-um-continente-em-mudanca-5094417
http://leituraxxi.com.br/products.php?product=a-%C1frica-moderna%3A-um-continente-em-mudan%E7a-%281960%252d2010%29
http://www.livrariacultura.com.br/p/africa-moderna-um-continente-em-mudanca-5094417
http://leituraxxi.com.br/products.php?product=a-%C1frica-moderna%3A-um-continente-em-mudan%E7a-%281960%252d2010%29
http://leituraxxi.com.br/products.php?product=a-%C1frica-moderna%3A-um-continente-em-mudan%E7a-%281960%252d2010%29
http://www.edufba.ufba.br/2011/12/africa-negra-historia-e-civilizacoes-do-seculo-xix-aos-nossos-dias-tomo-ii/
http://www.ciadoslivros.com.br/africa-negra-historia-e-civilizacoes-tomo-2-589059-p160547
http://www.edufba.ufba.br/2011/12/africa-negra-historia-e-civilizacoes-do-seculo-xix-aos-nossos-dias-tomo-ii/
http://www.ciadoslivros.com.br/africa-negra-historia-e-civilizacoes-tomo-2-589059-p160547
http://www.edufba.ufba.br/2011/12/africa-negra-historia-e-civilizacoes-do-seculo-xix-aos-nossos-dias-tomo-ii/
http://www.ciadoslivros.com.br/africa-negra-historia-e-civilizacoes-tomo-2-589059-p160547
http://www.edufba.ufba.br/2011/12/africa-negra-historia-e-civilizacoes-do-seculo-xix-aos-nossos-dias-tomo-ii/
http://www.ciadoslivros.com.br/africa-negra-historia-e-civilizacoes-tomo-2-589059-p160547
http://www.saraiva.com.br/africa-negra-historia-e-civilizacao-tomo-i-2658318.html?mi=VITRINECHAORDIC_frequentlyboughttogether_product_2658318
http://www.livrariacultura.com.br/p/africa-negra-historia-e-civilizacoes-v1-2823547
http://www.saraiva.com.br/africa-negra-historia-e-civilizacao-tomo-i-2658318.html?mi=VITRINECHAORDIC_frequentlyboughttogether_product_2658318
http://www.edufba.ufba.br/2011/12/africa-negra-historia-e-civilizacoes/
http://www.saraiva.com.br/africa-negra-historia-e-civilizacao-tomo-i-2658318.html?mi=VITRINECHAORDIC_frequentlyboughttogether_product_2658318
http://www.livrariacultura.com.br/p/africa-negra-historia-e-civilizacoes-v1-2823547
http://www.edufba.ufba.br/2011/12/africa-negra-historia-e-civilizacoes/
http://www.saraiva.com.br/africa-negra-historia-e-civilizacao-tomo-i-2658318.html?mi=VITRINECHAORDIC_frequentlyboughttogether_product_2658318
http://www.livrariacultura.com.br/p/africa-negra-historia-e-civilizacoes-v1-2823547
http://www.saraiva.com.br/africa-negra-historia-e-civilizacao-tomo-i-2658318.html?mi=VITRINECHAORDIC_frequentlyboughttogether_product_2658318
http://www.saraiva.com.br/africa-negra-historia-e-civilizacao-tomo-i-2658318.html?mi=VITRINECHAORDIC_frequentlyboughttogether_product_2658318
http://www.travessa.com.br/AFRICA_PARCEIRA_DO_BRASIL_ATLANTICO_RELACOES_INTERNACIONAIS_DO_BRASIL_E_DA_AFRICA_NO_INICIO_DO_SECULO_XXI/artigo/4846a0a4-e452-4288-9da7-c5f96ca5cdaf
http://www.finotracoeditora.com.br/livros/S18621/9788580540390/africa-parceria-do-brasil-atlantico-relacoes-internacionais-do-brasil-e-da-africa-no-inicio-do-seculo-xxi.html
http://www.ciadoslivros.com.br/africa-parceria-do-brasil-atlantico-relacoes-internacionais-do-brasil-e-da-africa-no-inicio-do-seculo-xxi-614868-p173775
http://www.travessa.com.br/AFRICA_PARCEIRA_DO_BRASIL_ATLANTICO_RELACOES_INTERNACIONAIS_DO_BRASIL_E_DA_AFRICA_NO_INICIO_DO_SECULO_XXI/artigo/4846a0a4-e452-4288-9da7-c5f96ca5cdaf
http://www.finotracoeditora.com.br/livros/S18621/9788580540390/africa-parceria-do-brasil-atlantico-relacoes-internacionais-do-brasil-e-da-africa-no-inicio-do-seculo-xxi.html
http://www.travessa.com.br/AFRICA_PARCEIRA_DO_BRASIL_ATLANTICO_RELACOES_INTERNACIONAIS_DO_BRASIL_E_DA_AFRICA_NO_INICIO_DO_SECULO_XXI/artigo/4846a0a4-e452-4288-9da7-c5f96ca5cdaf
http://www.ciadoslivros.com.br/africa-parceria-do-brasil-atlantico-relacoes-internacionais-do-brasil-e-da-africa-no-inicio-do-seculo-xxi-614868-p173775
http://www.finotracoeditora.com.br/livros/S18621/9788580540390/africa-parceria-do-brasil-atlantico-relacoes-internacionais-do-brasil-e-da-africa-no-inicio-do-seculo-xxi.html
http://www.travessa.com.br/AFRICA_PARCEIRA_DO_BRASIL_ATLANTICO_RELACOES_INTERNACIONAIS_DO_BRASIL_E_DA_AFRICA_NO_INICIO_DO_SECULO_XXI/artigo/4846a0a4-e452-4288-9da7-c5f96ca5cdaf
http://www.ciadoslivros.com.br/africa-parceria-do-brasil-atlantico-relacoes-internacionais-do-brasil-e-da-africa-no-inicio-do-seculo-xxi-614868-p173775
http://www.finotracoeditora.com.br/livros/S18621/9788580540390/africa-parceria-do-brasil-atlantico-relacoes-internacionais-do-brasil-e-da-africa-no-inicio-do-seculo-xxi.html
http://www.ciadoslivros.com.br/africa-parceria-do-brasil-atlantico-relacoes-internacionais-do-brasil-e-da-africa-no-inicio-do-seculo-xxi-614868-p173775
http://www.travessa.com.br/AFRICA_PARCEIRA_DO_BRASIL_ATLANTICO_RELACOES_INTERNACIONAIS_DO_BRASIL_E_DA_AFRICA_NO_INICIO_DO_SECULO_XXI/artigo/4846a0a4-e452-4288-9da7-c5f96ca5cdaf
http://www.finotracoeditora.com.br/livros/S18621/9788580540390/africa-parceria-do-brasil-atlantico-relacoes-internacionais-do-brasil-e-da-africa-no-inicio-do-seculo-xxi.html
http://www.travessa.com.br/AFRICA_PARCEIRA_DO_BRASIL_ATLANTICO_RELACOES_INTERNACIONAIS_DO_BRASIL_E_DA_AFRICA_NO_INICIO_DO_SECULO_XXI/artigo/4846a0a4-e452-4288-9da7-c5f96ca5cdaf
http://www.ciadoslivros.com.br/africa-parceria-do-brasil-atlantico-relacoes-internacionais-do-brasil-e-da-africa-no-inicio-do-seculo-xxi-614868-p173775
http://www.finotracoeditora.com.br/livros/S18621/9788580540390/africa-parceria-do-brasil-atlantico-relacoes-internacionais-do-brasil-e-da-africa-no-inicio-do-seculo-xxi.html
http://www.travessa.com.br/AFRICA_PARCEIRA_DO_BRASIL_ATLANTICO_RELACOES_INTERNACIONAIS_DO_BRASIL_E_DA_AFRICA_NO_INICIO_DO_SECULO_XXI/artigo/4846a0a4-e452-4288-9da7-c5f96ca5cdaf
http://www.travessa.com.br/AFRICA_PARCEIRA_DO_BRASIL_ATLANTICO_RELACOES_INTERNACIONAIS_DO_BRASIL_E_DA_AFRICA_NO_INICIO_DO_SECULO_XXI/artigo/4846a0a4-e452-4288-9da7-c5f96ca5cdaf
http://www.ciadoslivros.com.br/afrocentricidade-uma-abordagem-epistemologica-inovadora-col-sankofa-vo-51632-p112825
http://www.ciadoslivros.com.br/afrocentricidade-uma-abordagem-epistemologica-inovadora-col-sankofa-vo-51632-p112825
http://www.livrariacultura.com.br/p/afrocentricidade-2710238
http://www.gruposummus.com.br/selonegro/livro/1145/Afrocentricidade
http://www.ciadoslivros.com.br/afrocentricidade-uma-abordagem-epistemologica-inovadora-col-sankofa-vo-51632-p112825
http://www.livrariacultura.com.br/p/afrocentricidade-2710238
http://www.gruposummus.com.br/selonegro/livro/1145/Afrocentricidade
http://www.ciadoslivros.com.br/afrocentricidade-uma-abordagem-epistemologica-inovadora-col-sankofa-vo-51632-p112825
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ARTE BRASILEIRA NA 

     
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   http://www.martinsfontespaulista           
 

PALHARES, TAISA 
        

.com.br/arte-brasileira-na- 
   

http://www.acaiaca.com.br/Sino 
      

 PINACOTECA DO ESTADO DE 2010 COSAC NAIFY 9788575036334 R$ 77,00 arte-brasileira-na-pinacoteca-do- 24/11/2016 - 14h54 R$ 77,00 24/11/2016 - 14h55 R$ 77,00 24/11/2016 - 14h56 2 R$ 77,00 R$ 154,00 
 HELENA PASCALE SÃO PAULO      estado-de-22675274    pinacoteca-do-estado-de-sao-    pse.aspx?id=15058066       

15 
         

paulo-322776.aspx/p 
          

                     

        http://www.saraiva.com.br/arte-    http://www.wmfmartinsfontes.co           
  

ARTE CONTEMPORÂNEA: 
 

MARTINS 
   

contemporanea-uma-historia- 
             

 
ARCHER, MICHEL 2ED/2012 9788578275402 R$ 69,90 24/11/2016 - 14h57 R$ 69,90 m.br/produto/173-arte- 24/11/2016 - 15h00 

    
5 R$ 69,90 R$ 349,50  

UMA HISTÓRIA CONCISA FONTES concisa-2-ed-2012-col-mundo-da- 
    

16 
        

contemporanea 
          

       arte-4088353.html              

  ARTE DE PESQUISAR: COMO                     

 GOLDENBERG, MIRIAN FAZER PESQUISA 2013 RECORD 9788501049650 R$ 34,90 http://www.saraiva.com.br/a-arte 24/11/2016 - 15h49 R$ 34,90 http://www.livrariacultura.com.br 24/11/2016 - 14h50 R$ 34,90 http://www.record.com.br/livro_ 24/11/2016 - 15h51 7 R$ 34,90 R$ 244,30 

17 
 QUALITATIVA EM CIÊNCIAS      de-pesquisar-398754.html    /p/a-arte-de-pesquisar-82202    sinopse.asp?id_livro=16240       

 SOCIAIS                     

    

COMPANHIA DAS 
   

http://www.livrariacultura.com.br 
   

http://www.saraiva.com.br/arte- 
   http://www.companhiadasletras       

 ARGAN, GIULIO CARLO ARTE MODERNA 1992 9788571642515 R$ 219,90 24/11/2016 - 15h52 R$ 219,90 24/11/2016 - 14h52 R$ 219,90 .com.br/detalhe.php?codigo=1 29/04/2016 -  13:39 3 R$ 219,90 R$ 659,70 

18    LETRAS    /p/arte-moderna-64323    moderna-327734.html    0367       
                     

        
http://www.livrariacultura.com.br 

   http://www.editoraperspectiva.co    http://www.travessa.com.br/AR       
           

m.br/index.php?apg=cat&npr=3 
   

TE_EDUCACAO_NO_BRASIL/ 
      

 BARBOSA, ANA MAE ARTE-EDUCAÇÃO NO BRASIL 2002 PERSPECTIVA 9788527301725 R$ 32,00 /p/arte-educacao-no-brasil- 24/11/2016 - 15h54 R$ 32,00 24/11/2016 - 14h54 R$ 32,00 29/04/2016 -  14:05 5 R$ 32,00 R$ 160,00 
        

70134 
   50&pg=&uid=042920161356511    artigo/d2f7028b-dbfe-4748-       

19 
          

25019129200#tab 
   

9654-35aeb1877dd7 
      

                    

  

AVENTURA ANTROPOLÓGICA, 
     

http://www.record.com.br/livro_s 
   http://www.martinsfontespaulista           

 CARDOSO, R. 1986 PAZ E TERRA 9788521901556 R$ 39,90 25/11/2016 - 09h25 R$ 39,90 .com.br/aventura-antropologica- 25/11/2016 - 09h26     5 R$ 39,90 R$ 199,50 

20  A: TEORIA E PESQUISA      inopse.asp?id_livro=27008    136843.aspx/p           
                     

  
BANQUETE, O; APOLOGIA DE 

     http://www.livrariacultura.com.br    http://www.saraiva.com.br/apolo    http://www.martinclaret.com.br/       
 

PLATÃO 2016 MARTIN CLARET 9788544001127 R$ 22,90 /p/apologia-de-socrates-o- 25/11/2016 - 09h39 R$ 22,90 gia-de-socrates-o-banquete- 25/11/2016 - 09h40 R$ 22,90 index.php/apologia-de-socrates 25/11/2016 - 09h41 5 R$ 22,90 R$ 114,50  
SÓCRATES 

21 
      

banquete-46132136 
   

9267111.html 
   

o-banquete/ 
      

                   

  
BELO AUTÔNOMO, O: 

         
http://grupoautentica.com.br/aut 

   http://www.saraiva.com.br/o-       
       

http://www.livrariacultura.com.br/p/ 
      

belo-autonomo-textos- 
      

 
DUARTE, RODRIGO. TEXTOS CLÁSSICOS DE 2012 AUTÊNTICA 9788582170441 R$ 57,00 25/11/2016 - 09h42 R$ 57,00 entica/livros/o-belo-autonomo- 25/11/2016 - 09h42 R$ 57,00 25/11/2016 - 09h43 5 R$ 57,00 R$ 285,00  

o-belo-autonomo-30364724 classicos-de-estetica-2-ed-   
ESTÉTICA 

        
textos-classicos-de-estetica/842 

         

22 
             

2012-4264188.html 
      

                     

        
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   http://www.annablume.com.br/loj           
  

BODENLOS: UMA 
        

a/product_info.php?products_id 
   

http://www.acaiaca.com.br/Sino 
      

 FLUSSER, VILÉM 2007 ANNABLUME 9788574196886 R$ 57,00 bodenlos-uma-autobiografia- 25/11/2016 - 09h44 R$ 57,00 25/11/2016 - 09h45 R$ 42,00 25/11/2016 - 09h45 2 R$ 52,00 R$ 104,00 
  AUTOBIOGRAFIA      filosofica-3212274    =878&osCsid=vodujg6t58q4v2js    pse.aspx?id=2096310       

23 
          

2p0hbgmrk7 
          

                     

            
http://www.saraiva.com.br/breve 

   http://www.travessa.com.br/bre       
               

ves-narrativas- 
      

        
https://www.livrarialoyola.com.br 

   
s-narrativas-diplomaticas- 

         

              
diplomaticas/artigo/BD22E082- 

      

  

BREVES NARRATIVAS 
     

/detalhes.asp?secao=livros&Co 
   

4896679.html?sku=4896679&for 
         

 AMORIM, CELSO 2013 BENVIRÁ 9788582400258 R$ 27,00 25/11/2016 - 09h49 R$ 27,00 25/11/2016 - 09h50 R$ 27,00 4BCB-466F-81B1- 25/11/2016 - 09h54 5 R$ 27,00 R$ 135,00 
  DIPLOMÁTICAS      dId=1&ProductId=414404&Men    ce_redirect=1&PAC_ID=123134    E06145E5BD5F?pcd=041&gcli       
        

u=1 
   

&gclid=CP3q0OWru8wCFYUGk 
         

              
d=CPra3sT5w9ACFUZEhgodx 

      

            
Qodn3kFfw 

         

24 
              

BoLDA 
      

                     

    
NOVA 

   http://www.livrariacultura.com.br    http://www.saraiva.com.br/a-    http://www.ciadoslivros.com.br/       
 

BARTHES, ROLAND CÂMARA CLARA, A 2015 9788520924297 R$ 21,90 /p/a-camara-clara-colecao-50- 25/11/2016 - 09h54 R$ 21,90 camara-clara-col-50-anos- 25/11/2016 - 09h55 R$ 21,90 camara-clara-a-colecao-50- 25/11/2016 - 09h57 2 R$ 21,90 R$ 43,80  
FRONTEIRA        

anos-15073587 
   

8904944.html 
   

anos-697085-p532525 
      

25                    
                      

                       

 

NAVES, SANTUZA CANÇÃO POPULAR NO 
 

CIVILIZAÇÃO 
   http://www.saraiva.com.br/cancao-    

http://www.record.com.br/livro_si 
   

http://www.acaiaca.com.br/Sino 
      

 2010 9788520009611 R$ 39,90 popular-no-brasil-col- 25/11/2016 - 09h58 R$ 39,90 25/11/2016 - 09h58 R$ 39,90 25/11/2016 - 09h59 5 R$ 39,90 R$ 199,50 

26 CAMBRAIAIRA, 2010. BRASIL  BRASILEIRA    contemporanea-3095730.html    nopse.asp?id_livro=25146    pse.aspx?id=2158416       

  
CANÇÃO, ESTÉTICA E 

     http://www.livrariadopsicologo.c    
http://www.mercado-de- 

   http://www.ciadoslivros.com.br/       
 

LOPES, MARCOS 
 

MERCADO DAS 
   

om.br/livro-cancao-estetica-e- 
      

cancao-estetica-e-politica- 
      

 
POLÍTICA: ENSAIOS 2012 9788575912089 R$ 72,00 25/11/2016 - 10h05 R$ 72,00 letras.com.br/livro- 25/11/2016 - 10h12 R$ 72,00 25/11/2016 - 10h14 2 R$ 72,00 R$ 144,00  

CARVALHO LETRAS politica-ensaios-legionarios- ensaios-legionarios-588104-  
LEGIONÁRIOS 

       
mway.php?codid=284 

         

27 
      

9788575912089,LO6899.html 
      

p159706 
      

                    

        http://www.saraiva.com.br/index.               
 MARX, KARL CAPITAL, O : CRÍTICA DA 2006 CIVILIZAÇÃO 9788520004678 R$ 49,90 php/o-capital-livro-1-o-processo- 25/11/2016 - 10h17 R$ 49,90 http://www.livrariacultura.com.br 25/11/2016 - 10h17 R$ 49,90 http://www.record.com.br/livro_ 25/11/2016 - 10h18 5 R$ 49,90 R$ 249,50 
  ECONOMIA POLÍTICA: V. 1  BRASILEIRA    de-producao-do-capital-vol-1-    /p/capital-o-livro-1-218540    sinopse.asp?id_livro=24136       

28        420672.html?___store=admin               
                      

                       

 BAUMAN, Z. CAPITALISMO PARASITÁRIO 2010 JORGE ZAHAR 9788537802052 R$ 44,90 http://www.livrariacultura.com.br/p/ 25/11/2016 - 10h19 R$ 44,90 http://www.saraiva.com.br/capita 25/11/2016 - 10h20 R$ 44,90 http://www.zahar.com.br/livro/c 25/11/2016 - 10h21 5 R$ 44,90 R$ 224,50 

29        capitalismo-parasitario-22120155    lismo-parasitario-3003544.html    apitalismo-parasitario       
                       

 
SANTOS, JOEL RUFINO 

CAROLINA MARIA DE JESUS:      http://www.saraiva.com.br/carolina-    http://www.livrariacultura.com.br/p/c    http://www.garamond.com.br/pr       
 

UMA ESCRITORA 2010 GARAMOND 9788576171737 R$ 42,00 maria-de-jesus-uma-escritora- 25/11/2016 - 10h22 R$ 42,00 arolina-maria-de-jesus-uma- 25/11/2016 - 10h23 R$ 42,00 oduto/Carolina-Maria-de- 25/11/2016 - 10h23 2 R$ 42,00 R$ 84,00  
DOS 

30 IMPROVÁVEL 
     

improvavel-3051558.html 
   

escritora-improvavel-22029432 
   

Jesus.html 
      

                  

        
http://www.livrariacultura.com.br 

   http://www.editoraperspectiva.com.    
http://www.ciadoslivros.com.br/ce 

      
 MARTINS, LEDA MARIA CENA EM SOMBRAS, A 1995 PERSPECTIVA 9788527304054 R$ 37,00 25/11/2016 - 10h24 R$ 37,00 br/index.php?apg=cat&npr=461&uid 25/11/2016 - 10h25 R$ 37,00 25/11/2016 - 10h25 5 R$ 37,00 R$ 185,00 

31        /p/a-cena-em-sombras-88548    =    na-em-sombras-a-282410-p24958       
                     

  CHUTANDO A ESCADA: A      
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   
http://www.ciadoslivros.com.br/c 

   
http://editoraunesp.com.br/cata 

      
  

ESTRATÉGIA DO 
                 

 
CHANG, HA-JOON 2004 UNESP 9788571395244 R$ 54,00 chutando-a-escada-a-estrategia-do- 25/11/2016 - 10h30 R$ 54,00 hutando-a-escada-312958- 25/11/2016 - 10h31 R$ 54,00 logo/8571395241,chutando-a- 25/11/2016 - 10h32 5 R$ 54,00 R$ 270,00  

DESENVOLVIMENTO EM 

32 
      

752586 
   

p43480 
   

escada 
      

 
PERSPECTIVA HISTÓRICA 

                 

                   

            http://www.editora34.com.br/det    
http://www.ciadoslivros.com.br/ 

      
  

CIDADE DOS MUROS: CRIME, 
         

alhe.asp?id=177&busca=CIDAD 
         

 
CALDEIRA, TERESA 

     
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

      
cidade-de-muros-crime- 

      
 

SEGREGAÇÃO E CIDADANIA 2000 EDITORA 34 9788573261882 R$ 69,00 25/11/2016 - 10h33 R$ 69,00 E%20DOS%20MUROS:%20CRI 25/11/2016 - 10h33 R$ 69,00 25/11/2016 - 10h34 5 R$ 69,00 R$ 345,00  
PIRES DO RIO cidade-de-muros-524852 segregacao-e-cidadania-em-  

EM SÃO PAULO 
        

ME,%20SEGREGA%C7%C3O 
         

              
sao-paulo-316851-p45528 

      

            
%20E%20CIDADANIA%20EM 

         

33                      
                      

                       

        
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   http://www.editora34.com.br/det    
http://www.saraiva.com.br/clas 

      
 

GUIMARÃES, ANTÔNIO CLASSES, RAÇAS E 
        

alhe.asp?id=218&busca=CLASS 
         

 2002 EDITORA 34 9788573262322 R$ 49,00 classes-racas-e-democracia- 25/11/2016 - 10h34 R$ 49,00 25/11/2016 - 10h35 R$ 49,00 ses-racas-e-democracia- 25/11/2016 - 10h36 3 R$ 49,00 R$ 147,00 
 S. DEMOCRACIA      

3085825 
   ES,%20RA%C7AS%20E%20DE    

105653.html 
      

34 
          

MOCRACIA 
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CHATTERJEE. PARTHA 2004 EDUFBA 9788523203146 R$ 22,00 /p/colonialismo-modernidade-e- 25/11/2016 - 10h36 R$ 20,00 olonialismo-modernidade-e- 25/11/2016 - 10h37 
    

2 R$ 21,00 R$ 42,00  
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  GESTÃO DE PROJETOS      catalogo.php?id=659    175277.aspx/p    9788586225178,ARM007.html       
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 5ª/2011 VOZES 9788532627919 R$ 86,40 dade-e-pesquisa-interdisciplinar- 25/11/2016 - 10h54 R$ 86,40 25/11/2016 - 10h54     5 R$ 86,40 R$ 432,00 
 MOURÃOES, 2002 EPISTEMOLOGIA E      121898.html    ProdutoCommerce.aspx?ProdId           
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DISCINI, N. LEITURA, PRODUÇÃO E 2005 CONTEXTO 9788572442855 R$ 69,90 25/11/2016 - 10h57 R$ 79,90 25/11/2016 - 10h58 R$ 79,90 comunicacao-nos-textos- 25/11/2016 - 10h59 5 R$ 76,57 R$ 382,85  
a-comunicacao-nos-textos-794977 municacao-nos-textos-a.html 
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EXERCÍCIOS 
           

170463.html 
      

                    

  CONFORMISMO E      http://www.livrariacultura.com.br/p/    http://www.saraiva.com.br/confo    http://grupoautentica.com.br/au       

 CHAUÍ, MARILENA RESISTÊNCIA: ESCRITOS DE 2014 AUTÊNTICA 9788582174593 R$ 49,00 conformismo-e-resistencia- 25/11/2016 - 11h09 R$ 49,00 rmismo-e-resistencia- 25/11/2016 - 11h10 R$ 49,00 tentica/livros/conformismo-e- 25/11/2016 - 11h11 5 R$ 49,00 R$ 245,00 

43  MARILENA CHAUÍ. V. 4      42745507    8162050.html    resistencia/1141       

            http://livraria.folha.com.br/livros/           
  

CONSTRUÇÃO DO SABER,A : 
         metodologia-de-           

       
http://www.grupoa.com.br/livros/pe 

   
pesquisa/constru-saber-manual- 

   
http://www.saraiva.com.br/a- 

      
  

MANUAL DE METODOLOGIA 
                 

 
LAVILLE, CHRISTIAN 1999 ARTMED 9788573074895 R$ 114,00 squisa-em-educacao/a-construcao- 25/11/2016 - 11h12 R$ 114,00 metodologia-pesquisa-ci- 25/11/2016 - 11h13 R$ 114,00 construcao-do-saber- 25/11/2016 - 11h14 2 R$ 114,00 R$ 228,00  

DA PESQUISA EM CIÊNCIAS        

do-saber/9788573074895 
   

1048988.html?tracking_number 
   

425005.html 
      

  HUMANAS                  
           

=773&gclid=CKbMi6SLxNACFQ 
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           8HkQodi2gPvQ           
                      

                       

 
QUADRAT, SAMANTHA CONSTRUÇÃO SOCIAL DOS 

     http://www.livrariacultura.com.br        http://www.saraiva.com.br/a-       
  

CIVILIZAÇÃO 
   

/p/construcao-social-dos- 
   

http://www.record.com.br/livro_si 
   

construcao-social-dos-regimes- 
      

 VIZ; ROLLEMBERG, REGIMES AUTORITÁRIOS, A: 2011 9788520008621 R$ 64,90 25/11/2016 - 11h15 R$ 64,90 25/11/2016 - 11h16 R$ 64,90 25/11/2016 - 11h19 2 R$ 64,90 R$ 129,80 
 DENISE (ORGS.) VOL 1  BRASILEIRA    regimes-autoritarios-v1-    nopse.asp?id_livro=25587    autoritarios-europa-nova-       
      

22625697 
       

ortografia-3532091.html 
      

45                     
                      

                       

 
QUADRAT, SAMANTHA CONSTRUÇÃO SOCIAL DOS 

     http://www.livrariacultura.com.br        http://www.saraiva.com.br/a-       
  

CIVILIZAÇÃO 
   

/p/construcao-social-dos- 
   

http://www.record.com.br/livro_si 
   

construcao-social-dos-regimes- 
      

 VIZ; ROLLEMBERG, REGIMES AUTORITÁRIOS, A: 2010 9788520010167 R$ 77,90 25/11/2016 - 11h20 R$ 77,90 25/11/2016 - 11h21 R$ 77,90 25/11/2016 - 11h22 2 R$ 77,90 R$ 155,80 
 DENISE (ORGS.) VOL 3  BRASILEIRA    regimes-autoritarios-a-v3-    nopse.asp?id_livro=25589    autoritarios-africa-e-asia-nova-       
      

22625700 
       

ortografia-3532088.html 
      

46                     
                      

                       

        
http://www.livrariacultura.com.br 

       http://www.saraiva.com.br/a-       
 

QUADRAT, SAMANTHA CONSTRUÇÃO SOCIAL DOS 
            

construcoa-social-dos-regimes- 
      

  

CIVILIZAÇÃO 
   

/p/construcao-social-dos- 
   

http://www.record.com.br/livro_si 
         

 VIZ; ROLLEMBERG, REGIMES AUTORITÁRIOS, A: 2011 9788520010150 R$ 87,90 25/11/2016 - 11h23 R$ 87,90 25/11/2016 - 11h23 R$ 87,90 autoritarios-brasil-e-america- 25/11/2016 - 11h24 2 R$ 87,90 R$ 175,80 
 

DENISE (ORGS.) VOL. 2 
 BRASILEIRA    regimes-autoritarios-a-v2-    nopse.asp?id_livro=25588    latina-nova-ortogarfia-       

      

22625698 
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3532094.html 
      

                     

        http://www.saraiva.com.br/conto        http://www.travessa.com.br/con       
 CHAVES, R., VIEIRA, CONTOS AFRICANOS DOS      s-africanos-dos-paises-de-lingua    http://www.livrariacultura.com.br    tos-africanos-dos-paises-de-       
 JOSÉ LUANDINO, PAISES DE LINGUA 2009 ÁTICA 9788508120536 R$ 45,50 portuguesa-col-para-gostar-de- 25/11/2016 - 11h25 R$ 42,50 /p/contos-africanos-dos-paises- 25/11/2016 - 11h33 R$ 45,50 lingua- 25/11/2016 - 11h42 2 R$ 44,50 R$ 89,00 

 COUTO, MIA (ORGS.) PORTUGUESA      ler-nova-ortografia-    de-lingua-portuguesa-22051624    portuguesa/artigo/93b6cbbe-       

48 
       2864576.html        25f3-40bd-aac9-b127ece750e7       
                      

                       

        http://livraria.folha.com.br/livros/filo               

        sofia/convite-filosofia-marilena-    
http://www.aticascipione.com.br/ 

   
http://www.saraiva.com.br/conv 

      
        

chaui- 
            

 
CHAUÍ, MARILENA CONVITE À FILOSOFIA 2010 ÁTICA 9788508134694 R$ 173,50 25/11/2016 - 11h54 R$ 173,50 produto/convite-a-filosofia- 25/11/2016 - 11h56 R$ 173,50 ite-a-filosofia-ensino-medio-ed- 25/11/2016 - 11h56 2 R$ 173,50 R$ 347,00  

1157519.html?tracking_number=77            

volume-unico-829 
   

2010-3142106.html 
      

        3&gclid=CJai_7eUxNACFRIGkQod             
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       oRgKSA               

                http://www.travessa.com.br/criti       
                ca-da-filosofia-do-direito-de-       

        
http://www.boitempoeditorial.com.b 

   
http://www.livrariacultura.com.br 

   hegel/artigo/8E8923D0-9F67-       
  

CRÍTICA DA FILOSOFIA DO 
           

4E50-A842- 
      

 

MARX, KARL 3ª/2013 BOITEMPO 9788575593332 R$ 42,00 r/v3/titles/view/critica-da-filosofia-do 25/11/2016 - 12h00 R$ 42,00 /p/critica-da-filosofia-do-direito- 25/11/2016 - 12h01 R$ 42,00 29/11/2016 - 10h21 7 R$ 42,00 R$ 294,00  DIREITO DE HEGEL 155A41168AD4?pcd=028&utm 
        direito-de-hegel    de-hegel-15053690    _source=buscape&utm_mediu       
                      

                m=buscape&utm_campaign=b       

50 
               uscape       
                      

                       

http://www.livrariacultura.com.br/p/colonialismo-modernidade-e-politica-2324451
http://www.ciadoslivros.com.br/colonialismo-modernidade-e-politica-251498-p136099
http://www.livrariacultura.com.br/p/colonialismo-modernidade-e-politica-2324451
http://www.ciadoslivros.com.br/colonialismo-modernidade-e-politica-251498-p136099
http://www.livrariacultura.com.br/p/colonialismo-modernidade-e-politica-2324451
http://www.ciadoslivros.com.br/colonialismo-modernidade-e-politica-251498-p136099
http://www.livrariacultura.com.br/p/como-elaborar-projetos-de-pesquisa-22054948
http://www.saraiva.com.br/como-elaborar-projetos-de-pesquisa-5-ed-2010-2872437.html
http://www.grupogen.com.br/como-elaborar-projetos-pesquisa
http://www.livrariacultura.com.br/p/como-elaborar-projetos-de-pesquisa-22054948
http://www.saraiva.com.br/como-elaborar-projetos-de-pesquisa-5-ed-2010-2872437.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/como-elaborar-projetos-de-pesquisa-22054948
http://www.saraiva.com.br/como-elaborar-projetos-de-pesquisa-5-ed-2010-2872437.html
http://www.grupogen.com.br/como-elaborar-projetos-pesquisa
http://www.tomoeditorial.com.br/catalogo.php?id=659
http://www.tomoeditorial.com.br/catalogo.php?id=659
http://www.editoraperspectiva.com.br/index.php?apg=cat&npr=610&pg=&uid=05172016094746125019129200
http://www.sbs.com.br/sp/como-se-faz-uma-tese-25-edicao.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/como-se-faz-uma-tese-59172
http://www.editoraperspectiva.com.br/index.php?apg=cat&npr=610&pg=&uid=05172016094746125019129200
http://www.sbs.com.br/sp/como-se-faz-uma-tese-25-edicao.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/como-se-faz-uma-tese-59172
http://www.editoraperspectiva.com.br/index.php?apg=cat&npr=610&pg=&uid=05172016094746125019129200
http://www.sbs.com.br/sp/como-se-faz-uma-tese-25-edicao.html
http://www.editoraperspectiva.com.br/index.php?apg=cat&npr=610&pg=&uid=05172016094746125019129200
http://www.saraiva.com.br/compendio-de-filosofia-2-ed-2543356.html
http://www.loyola.com.br/produtos_descricao.asp?lang=&codigo_produto=12467
http://www.crisalida.com.br/livros/BU6456/9788515030477/compendio-de-filosofia.html
http://www.loyola.com.br/produtos_descricao.asp?lang=&codigo_produto=12467
http://www.crisalida.com.br/livros/BU6456/9788515030477/compendio-de-filosofia.html
http://www.saraiva.com.br/compendio-de-filosofia-2-ed-2543356.html
http://www.loyola.com.br/produtos_descricao.asp?lang=&codigo_produto=12467
http://www.crisalida.com.br/livros/BU6456/9788515030477/compendio-de-filosofia.html
http://www.saraiva.com.br/complexidade-e-pesquisa-interdisciplinar-121898.html
http://www.universovozes.com.br/livrariavozes/web/view/DetalheProdutoCommerce.aspx?ProdId=8532627919
http://www.universovozes.com.br/livrariavozes/web/view/DetalheProdutoCommerce.aspx?ProdId=8532627919
http://www.saraiva.com.br/complexidade-e-pesquisa-interdisciplinar-121898.html
http://www.saraiva.com.br/complexidade-e-pesquisa-interdisciplinar-121898.html
http://www.universovozes.com.br/livrariavozes/web/view/DetalheProdutoCommerce.aspx?ProdId=8532627919
http://www.universovozes.com.br/livrariavozes/web/view/DetalheProdutoCommerce.aspx?ProdId=8532627919
http://www.livrariacultura.com.br/p/comunicacao-em-prosa-moderna-3250653
http://editora.fgv.br/comunicacao-em-prosa-moderna_1
http://www.saraiva.com.br/comunicacao-em-prosa-moderna-nova-ortografia-3090284.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/comunicacao-em-prosa-moderna-3250653
http://www.saraiva.com.br/comunicacao-em-prosa-moderna-nova-ortografia-3090284.html
http://editora.fgv.br/comunicacao-em-prosa-moderna_1
http://www.livrariacultura.com.br/p/comunicacao-em-prosa-moderna-3250653
http://www.saraiva.com.br/comunicacao-em-prosa-moderna-nova-ortografia-3090284.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/a-comunicacao-nos-textos-794977
http://editoracontexto.com.br/comunicacao-nos-textos-a.html
http://www.saraiva.com.br/a-comunicacao-nos-textos-170463.html
http://www.saraiva.com.br/a-comunicacao-nos-textos-170463.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/a-comunicacao-nos-textos-794977
http://editoracontexto.com.br/comunicacao-nos-textos-a.html
http://www.saraiva.com.br/a-comunicacao-nos-textos-170463.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/conformismo-e-resistencia-42745507
http://www.saraiva.com.br/conformismo-e-resistencia-8162050.html
http://grupoautentica.com.br/autentica/livros/conformismo-e-resistencia/1141
http://www.livrariacultura.com.br/p/conformismo-e-resistencia-42745507
http://www.saraiva.com.br/conformismo-e-resistencia-8162050.html
http://grupoautentica.com.br/autentica/livros/conformismo-e-resistencia/1141
http://www.livrariacultura.com.br/p/conformismo-e-resistencia-42745507
http://www.saraiva.com.br/conformismo-e-resistencia-8162050.html
http://grupoautentica.com.br/autentica/livros/conformismo-e-resistencia/1141
http://www.grupoa.com.br/livros/pesquisa-em-educacao/a-construcao-do-saber/9788573074895
http://www.saraiva.com.br/a-construcao-do-saber-425005.html
http://www.grupoa.com.br/livros/pesquisa-em-educacao/a-construcao-do-saber/9788573074895
http://www.saraiva.com.br/a-construcao-do-saber-425005.html
http://www.grupoa.com.br/livros/pesquisa-em-educacao/a-construcao-do-saber/9788573074895
http://www.saraiva.com.br/a-construcao-do-saber-425005.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/construcao-social-dos-regimes-autoritarios-v1-22625697
http://www.saraiva.com.br/a-construcao-social-dos-regimes-autoritarios-europa-nova-ortografia-3532091.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/construcao-social-dos-regimes-autoritarios-v1-22625697
http://www.record.com.br/livro_sinopse.asp?id_livro=25587
http://www.saraiva.com.br/a-construcao-social-dos-regimes-autoritarios-europa-nova-ortografia-3532091.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/construcao-social-dos-regimes-autoritarios-v1-22625697
http://www.record.com.br/livro_sinopse.asp?id_livro=25587
http://www.saraiva.com.br/a-construcao-social-dos-regimes-autoritarios-europa-nova-ortografia-3532091.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/construcao-social-dos-regimes-autoritarios-v1-22625697
http://www.saraiva.com.br/a-construcao-social-dos-regimes-autoritarios-europa-nova-ortografia-3532091.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/construcao-social-dos-regimes-autoritarios-a-v3-22625700
http://www.saraiva.com.br/a-construcao-social-dos-regimes-autoritarios-africa-e-asia-nova-ortografia-3532088.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/construcao-social-dos-regimes-autoritarios-a-v3-22625700
http://www.record.com.br/livro_sinopse.asp?id_livro=25589
http://www.saraiva.com.br/a-construcao-social-dos-regimes-autoritarios-africa-e-asia-nova-ortografia-3532088.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/construcao-social-dos-regimes-autoritarios-a-v3-22625700
http://www.record.com.br/livro_sinopse.asp?id_livro=25589
http://www.saraiva.com.br/a-construcao-social-dos-regimes-autoritarios-africa-e-asia-nova-ortografia-3532088.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/construcao-social-dos-regimes-autoritarios-a-v3-22625700
http://www.saraiva.com.br/a-construcao-social-dos-regimes-autoritarios-africa-e-asia-nova-ortografia-3532088.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/construcao-social-dos-regimes-autoritarios-a-v2-22625698
http://www.saraiva.com.br/a-construcoa-social-dos-regimes-autoritarios-brasil-e-america-latina-nova-ortogarfia-3532094.html
http://www.saraiva.com.br/a-construcoa-social-dos-regimes-autoritarios-brasil-e-america-latina-nova-ortogarfia-3532094.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/construcao-social-dos-regimes-autoritarios-a-v2-22625698
http://www.record.com.br/livro_sinopse.asp?id_livro=25588
http://www.saraiva.com.br/a-construcoa-social-dos-regimes-autoritarios-brasil-e-america-latina-nova-ortogarfia-3532094.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/construcao-social-dos-regimes-autoritarios-a-v2-22625698
http://www.record.com.br/livro_sinopse.asp?id_livro=25588
http://www.saraiva.com.br/a-construcoa-social-dos-regimes-autoritarios-brasil-e-america-latina-nova-ortogarfia-3532094.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/construcao-social-dos-regimes-autoritarios-a-v2-22625698
http://www.saraiva.com.br/a-construcoa-social-dos-regimes-autoritarios-brasil-e-america-latina-nova-ortogarfia-3532094.html
http://www.saraiva.com.br/contos-africanos-dos-paises-de-lingua-portuguesa-col-para-gostar-de-ler-nova-ortografia-2864576.html
http://www.saraiva.com.br/contos-africanos-dos-paises-de-lingua-portuguesa-col-para-gostar-de-ler-nova-ortografia-2864576.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/contos-africanos-dos-paises-de-lingua-portuguesa-22051624
http://www.saraiva.com.br/contos-africanos-dos-paises-de-lingua-portuguesa-col-para-gostar-de-ler-nova-ortografia-2864576.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/contos-africanos-dos-paises-de-lingua-portuguesa-22051624
http://www.saraiva.com.br/contos-africanos-dos-paises-de-lingua-portuguesa-col-para-gostar-de-ler-nova-ortografia-2864576.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/contos-africanos-dos-paises-de-lingua-portuguesa-22051624
http://www.saraiva.com.br/contos-africanos-dos-paises-de-lingua-portuguesa-col-para-gostar-de-ler-nova-ortografia-2864576.html
http://www.aticascipione.com.br/produto/convite-a-filosofia-volume-unico-829
http://www.saraiva.com.br/convite-a-filosofia-ensino-medio-ed-2010-3142106.html
http://www.aticascipione.com.br/produto/convite-a-filosofia-volume-unico-829
http://www.saraiva.com.br/convite-a-filosofia-ensino-medio-ed-2010-3142106.html
http://www.aticascipione.com.br/produto/convite-a-filosofia-volume-unico-829
http://www.saraiva.com.br/convite-a-filosofia-ensino-medio-ed-2010-3142106.html
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/titles/view/critica-da-filosofia-do-direito-de-hegel
http://www.livrariacultura.com.br/p/critica-da-filosofia-do-direito-de-hegel-15053690
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/titles/view/critica-da-filosofia-do-direito-de-hegel
http://www.livrariacultura.com.br/p/critica-da-filosofia-do-direito-de-hegel-15053690
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/titles/view/critica-da-filosofia-do-direito-de-hegel
http://www.livrariacultura.com.br/p/critica-da-filosofia-do-direito-de-hegel-15053690
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                http://www.papirus.com.br/livro       
  

CRÍTICA DA ORGANIZAÇÃO 
         http://www.martinsfontespaulista    s_detalhe.aspx?chave_livro=3       

 

FREITAS, LUIZ CARLOS 
     

http://www.acaiaca.com.br/Sinopse. 
   

.com.br/critica-da-organizacao- 
   

514&pagina=0&origem=livros. 
      

 DO TRABALHO PEDAGÓGICO 2003 PAPIRUS 9788530803605 R$ 66,90 25/11/2016 - 12h09 R$ 64,90 25/11/2016 - 12h11 R$ 66,90 25/11/2016 - 12h13 5 R$ 66,23 R$ 331,15 
 DE E DA DIDÁTICA      aspx?id=2030323    do-trabalho-pedagogico-e-da-    aspx&opcao=pesquisa&qual=a       
           

didatica-220280.aspx/p 
   

utor&descricao=LUIZ%20CAR 
      

                     

51 
               LOS%20DE%20FREITAS       
                      

                       

 
MOURA, CARLOS 

CULTO AOS ORIXÁS: VODUNS                     
 

E ANCESTRAIS NAS 
     

http://www.pallaseditora.com.br/pro 
   

http://www.saraiva.com.br/culto- 
   

http://www.acaiaca.com.br/Sino 
      

 EUGÊNIO MARCONDES 2004 PALLAS 9788534702379 R$ 50,00 25/11/2016 - 12h14 R$ 50,00 25/11/2016 - 12h15 R$ 50,00 25/11/2016 - 12h15 5 R$ 50,00 R$ 250,00 

52 
DE MOURA RELIGIÕES AFRO-      duto/Culto_aos_Orixas/124/    aos-orixas-160625.html    pse.aspx?id=2084760       

BRASILEIRAS                     

                     

        
http://www.livrariacultura.com.br 

   
http://www.edufba.ufba.br/2012/ 

   http://www.saraiva.com.br/cultu       
  

CULTURA NEGRA E 
           

ra-negra-e-ideologia-do- 
      

 
LUZ, MARCO AURÉLIO 3ª/2011 EDUFBA/PALLAS 9788523206598 R$ 30,00 /p/cultura-negra-e-ideologia-do- 25/11/2016 - 12h16 R$ 30,00 02/cultura-negra-e-ideologia-do- 25/11/2016 - 12h16 R$ 32,00 25/11/2016 - 12h17 2 R$ 30,67 R$ 61,34  

IDEOLOGIA DE RECALQUE recalque-3-ed-2010-        
recalque-29075749 

   
recalque-3a-edicao/ 

         

53 
             

6909413.html 
      

                     

  CULTURAS HÍBRIDAS:      

http://www.livrariacultura.com.br 
   

https://www.edusp.com.br/detlivr 
   

http://www.acaiaca.com.br/Sino 
      

 CANCLINI, N. G ENTRADA E SAÍDA NA 4ª/2013 EDUSP 9788531403828 R$ 66,00 25/11/2016 - 12h17 R$ 66,00 25/11/2016 - 12h18 R$ 66,00 25/11/2016 - 12h18 2 R$ 66,00 R$ 132,00 

54  MODERNIDADE      /p/culturas-hibridas-84793    o.asp?ID=41416    pse.aspx?id=2084307       
  CURSO DE CIÊNCIA      

http://www.saraiva.com.br/curso- 
       http://www.livrarialacier.com.br/       

 

FERREIRA, L; POLÍTICA: GRANDES 
                  

         

http://www.livrariadomedico.com 
   

books_details.asp?cod_livro=A 
      

 GUANABARA, R; JORGE, AUTORES DO PENSAMENTO 2013 ELSEVIER 9788535272567 R$ 115,00 de-ciencia-politica-3-ed-2013- 25/11/2016 - 12h21 R$ 99,00 25/11/2016 - 12h22 R$ 115,00 25/11/2016 - 12h23 2 R$ 109,67 R$ 219,34 
 

V. POLÍTICO MODERNO E 
     5130167.html    .br/curso-de-ciencia-politica.html    B3429&curso-de-ciencia-       

55 
            

politica 
      

 CONTEMPORÂNEO                    

                http://www.travessa.com.br/CU       

 HEGEL, W. F. CURSOS DE ESTÉTICA: V. 1 2001 EDUSP 9788531404672 R$ 62,00 http://www.livrariacultura.com.br 25/11/2016 - 12h25 R$ 62,00 https://www.edusp.com.br/detlivr 25/11/2016 - 12h25 R$ 62,00 RSO_DE_ESTETICA_I/artigo/f 25/11/2016 - 12h26 2 R$ 62,00 R$ 124,00 
        /p/cursos-de-estetica-v1-250717    o.asp?ID=10406    cfa1338-9206-44c4-8b67-       

56                790394081db9       

  
DA MONARQUIA À 

         http://www.livrariaunesp.com.br/l    http://www.corujet.com.br/livro/       
 

COSTA, EMÍLIA VIOTTI 
     

http://www.livrariacultura.com.br/p/ 
   

ivrariaunesp/produto/18220/da+ 
   

da-monarquia-a- 
      

 
REPÚBLICA: MOMENTOS 9ª/2010 UNESP 9788539300327 R$ 78,00 25/11/2016 - 12h26 R$ 78,00 25/11/2016 - 12h27 R$ 78,00 25/11/2016 - 12h28 5 R$ 78,00 R$ 390,00  

DA da-monarquia-a-republica-266893 monarquia+a+republica+- republica/9788539300327/C33  DECISIVOS                  

57 
          

+9++edicao 
   

052.html 
      

                    

                http://www.travessa.com.br/DE       
  DE COSTA A COSTA:              _COSTA_A_COSTA_ESCRAV       
  ESCRAVOS, MARINHEIROS E              OS_MARINHEIROS_E_INTER       

 RODRIGUES, JAIME INTERMEDIÁRIOS DO 2005 COMPANHIA DAS 9788535906684 R$ 62,90 http://www.companhiadasletras.co 25/11/2016 - 14h14 R$ 62,90 http://www.livrariacultura.com.br 25/11/2016 - 14h15 R$ 62,90 MEDIARIOS_DO_TRAFICO_N 25/11/2016 - 14h16 5 R$ 62,90 R$ 314,50 
  TRÁFICO NEGREIRO DE  LETRAS    m.br/detalhe.php?codigo=12101    /p/de-costa-a-costa-814723    EGREIRO_DE_ANGOLA_AO_       

  ANGOLA AO RIO DE JANEIRO,              RIO_DE_JANEIRO_1780_186       
  1780-1860              0/artigo/a942446e-4a91-4aec-       
                      

58 
               80e8-d6083d3e98cf       
                      

                       

  
DE ESCRAVO A COZINHEIRO: 

     
http://www.livrariacultura.com.br 

   http://www.edufba.ufba.br/2012/    http://www.ciadoslivros.com.br/       
          

12/de-escravo-a-cozinheiro- 
   

de-escravo-a-cozinheiro- 
      

 

ZAMPARONI, VALDEMIR COLONIALISMO E RACISMO 2012 EDUFBA 9788523210274 R$ 45,00 /p/de-escravo-a-cozinheiro- 25/11/2016 - 14h17 R$ 45,00 25/11/2016 - 14h18 R$ 45,00 25/11/2016 - 14h18 5 R$ 45,00 R$ 225,00  
colonialismo-e-racismo-em- colonialismo-e-racismo-em-   

EM MOÇAMBIQ 
     

30740263 
            

          
mocambique-2a-edicao/ 

   
mocambique-251538-p153178 

      

59                     
                      

                       

                http://www.travessa.com.br/a-       

        
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   http://www.martinsfontespaulista    democracia-na-america-livro-i-       
  

DEMOCRACIA NA AMÉRICA, 
 

MARTINS 
      

.com.br/democracia-na-america- 
   

leis-e- 
      

 TOCQUEVILLE, ALEXIS 3ª/2014 9788580631555 R$ 99,00 democracia-na-america-a-livro-i- 25/11/2016 - 14h19 R$ 99,00 25/11/2016 - 14h21 R$ 99,00 18/05/2016 - 11h09 4 R$ 99,00 R$ 396,00 
  A: LEIS E COSTUMES  FONTES    42692544    a-vol-1-leis-e-costumes-    costumes/artigo/b7ab50aa-       
           

476059.aspx/p 
   

e65b-4416-b0ca- 
      

                     

60                797671e61b12       

                http://www.travessa.com.br/O_       
  DESAFIO DO ESCOMBRO, O:              DESAFIO_DO_ESCOMBRO_       
 

AUGEL, MOEMA 
NAÇÃO, IDENTIDADES E PÓS-      http://www.livrariacultura.com.br    http://www.garamond.com.br/pro    NACAO_IDENTIDADES_E_P       

 
COLONIALISMO NA 2007 GARAMOND 9788576171348 R$ 69,00 /p/desafio-do-escombro-o-nacao 25/11/2016 - 14h26 R$ 69,00 duto/O-Desafio-do- 25/11/2016 - 14h27 R$ 69,00 OS_COLONIALISMO_NA_LIT 25/11/2016 - 14h27 5 R$ 69,00 R$ 345,00  

PARENTE  

LITERATURA DE GUINÉ- 
     

identidades-2308861 
   

Escombro.html 
   

ERATURA_DA_GUINE_BISSA 
      

                   

  BISSAU              U/artigo/10a8027d-8459-48ae-       

61 
               b85b-b18b69968415       
                      

                       

        
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

       http://www.corujet.com.br/livro/       
 

GUIMARÃES, SAMUEL DESAFIOS BRASILEIROS NA 
        

http://www.contrapontoeditora.co 
   

desafios-brasileiros-na-era-dos- 
      

 2006 CONTRAPONTO 9788585910792 R$ 78,00 desafios-brasileiros-na-era-dos- 25/11/2016 - 14h27 R$ 78,00 25/11/2016 - 14h28 R$ 78,00 25/11/2016 - 14h29 5 R$ 78,00 R$ 390,00 
 PINHEIRO ERA DOS GIGANTES      gigantes-1377248    m.br/produto.php?id=54    gigantes/9788585910792/GU2       
               

217.html 
      

62                      
                      

                       

        http://www.livrariacultura.com.br    
http://www.companhiadasletras. 

   
http://www.saraiva.com.br/dese 

      
  

DESENVOLVIMENTO COMO 
 

COMPANHIA DAS 
   

/p/desenvolvimento-como- 
            

 
SEN, AMARTYA 2010 9788535916461 R$ 34,90 25/11/2016 - 14h29 R$ 34,90 com.br/detalhe.php?codigo=801 25/11/2016 - 14h30 R$ 34,90 nvolvimento-como-liberdade- 25/11/2016 - 14h30 5 R$ 34,90 R$ 174,50  

LIBERDADE LETRAS liberdade-livro-de-bolso-          
56 

   
livro-de-bolso-2880948.html 
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22096603 
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       http://www.livrariacultura.com.br    http://www.livrariaunesp.com.br/l    TICOS_COMO_MELHORAR_       
  

CÉTICOS: COMO MELHORAR 
                 

 
LOPES, CARLOS 2006 UNESP 9788571396906 R$ 64,00 /p/desenvolvimento-para-ceticos 25/11/2016 - 14h31 R$ 64,00 ivrariaunesp/produto/10640/des 25/11/2016 - 14h32 R$ 64,00 O_DESENVOLVIMENTO_DE_ 25/11/2016 - 14h32 5 R$ 64,00 R$ 320,00  

O DESENVOLVIMENTO DE        

1849999 
   

envolvimento+para+ceticos 
   

CAPACIDADES/artigo/7ea869 
      

  CAPACIDADES                  
               

41-377d-48af-a02e- 
      

                      

64                3aa51db054ca       

  

DIÁRIO DE UM FILÓSOFO NO 
     http://www.livrariacultura.com.br    

http://www.unijui.edu.br/editora- 
   

http://www.acaiaca.com.br/Sino 
      

 CABRERA, JULIO 2ª/2013 EDITORA UNIJUÍ 9788541900201 R$ 45,00 /p/diario-de-um-filosofo-no-brasil 25/11/2016 - 14h33 R$ 45,00 25/11/2016 - 14h34 R$ 45,00 25/11/2016 - 14h35 5 R$ 45,00 R$ 225,00 

65  BRASIL      5168546    unijui    pse.aspx?id=15009900       
                     

        
http://www.livrariacultura.com.br 

   
http://www.saraiva.com.br/dicion 

   http://www.livrariaunesp.com.br       
  

DICIONÁRIO DA ESCRAVIDÃO 
           

/livrariaunesp/produto/51022/di 
      

 MOURA, CLÓVIS 2005 EDUSP 9788531408120 R$ 85,00 /p/dicionario-da-escravidao- 25/11/2016 - 14h35 R$ 85,00 ario-da-escravidao-negra-do- 25/11/2016 - 14h36 R$ 85,00 25/11/2016 - 14h37 2 R$ 85,00 R$ 170,00 
  NEGRA NO BRASIL      

negra-no-brasil-795788 
   

brasil-170073.html 
   cionario+da+escravidao+negra       
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brandao- 
      

 

BRANDÃO, FLAVIA 2011 EDITORA GLOBAL 9788526015883 R$ 145,00 25/11/2016 - 14h38 R$ 145,00 /p/dicionario-ilustrado-de-libras- 25/11/2016 - 14h39 R$ 120,00 25/11/2016 - 14h40 2 R$ 136,67 R$ 273,34  LIBRAS brasileira-de-sinais- 1228365.html?tracking_numbe 
        3692164.html    22966572    r=63&utm_source=buscape&ut       
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 ALMEIDA, HELOISA       http://www.martinsfontespaulista.co    
http://www.berlendis.com/produc 

   http://www.ciadoslivros.com.br/       
 BUARQUE DE; SZWAKO, DIFERENÇAS, IGUALDADE 2009 BERLENDIS 9788577230242 R$ 44,00 m.br/diferencas-igualdade- 25/11/2016 - 14h41 R$ 44,00 25/11/2016 - 14h42 R$ 44,00 diferencas-igualdade-560452- 25/11/2016 - 14h43 5 R$ 44,00 R$ 220,00 
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AMBIENTAL NA DIÁSPORA 
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SOUZA, ARIVALDO 
           

ambiental-na-diaspora-africana- 
      

 AFRICANA: PROMOÇÃO DA 2015 EDUFBA 9788523213329 R$ 25,00 na-diaspora-africana-promocao- 25/11/2016 - 14h43 R$ 25,00 diaspora-africana-promocao-da- 25/11/2016 - 14h44 R$ 25,00 25/11/2016 - 14h44 2 R$ 25,00 R$ 50,00 
 SANTOS DE JUSTIÇA AMBIENTAL      da-justica-ambiental-atraves-do-    justica-ambiental-atraves-do-    promocao-da-justica-ambiental-       
             

atraves-do-direito- 
      

  

ATRAVÉS DO DIREITO 
     

direito/ 
   

direito-703140-p546033 
         

             
9788523213329,SO7358.html 
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  DISCURSO SOBRE A ORIGEM      http://www.livrariacultura.com.br    http://www.saraiva.com.br/discur    http://edipro.com.br/produto/dis       
 ROUSSEAU, JEAN- E OS FUNDAMENTOS DA 2015 EDIPRO 9788572839105 R$ 39,90 /p/discurso-sobre-a-origem-e-os- 25/11/2016 - 14h45 R$ 39,90 so-sobre-a-origem-e-os- 25/11/2016 - 14h46 R$ 39,90 curso-sobre-a-origem-e-os- 25/11/2016 - 14h46 5 R$ 39,90 R$ 199,50 
 JACQUES DESIGUALDADE ENTRE OS      fundamentos-da-desigualdade-    fundamentos-da-desigualdade-    fundamentos-da-desigualdade-       
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 HOMENS      entre-os-homens-42864325    entre-os-homens-8656312.html    entre-os-homens/       
                      

                       

            http://www.elsevier.com.br/site/p           

            rodutos/Detalhe-           

 CARDOSO, CIRO       http://www.saraiva.com.br/domi    Produto.aspx?tid=78333&seg=2    
http://www.acaiaca.com.br/Sino 

      
 FLAMARION S.; DOMÍNIOS DA HISTÓRIA 2ª/2010 ELSEVIER EDITOR 9788535243819 R$ 139,90 nios-da-historia-2-ed- 25/11/2016 - 14h49 R$ 139,90 2&cat=826&tit=Dominios%20da 25/11/2016 - 14h50 R$ 133,90 25/11/2016 - 14h51 4 R$ 137,90 R$ 551,60 

 VAINFAS, RONALDO.       3163476.html    %20Historia%20-    pse.aspx?id=2160683       
                    

            %202%20EDI%C3%87%C3%83           
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CAO_DO_PATRONATO_POLIT 
         

 FAORO, RAYMUNDO DONOS DO PODER, OS 5ª/2012 GLOBO EDITORA 9788525052421 R$ 75,00 25/11/2016 - 14h52 R$ 75,00 25/11/2016 - 14h52 R$ 75,00 .com.br/donos-do-poder- 25/11/2016 - 14h53 5 R$ 75,00 R$ 375,00 
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 BEGER, PETER 5ED/1997 PAULUS 9788534906029 R$ 35,00 elementos-para-uma-teoria- 25/11/2016 - 14h55 R$ 35,00 25/11/2016 - 14h55 R$ 33,00 25/11/2016 - 14h57 5 R$ 34,33 R$ 171,65 
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BOURDIEU, PIERRE 2009 PERSPECTIVA 9788527301404 R$ 65,00 a-economia-das-trocas-simbolicas- 25/11/2016 - 14h57 R$ 65,00 economia-das-trocas-simbolicas- 25/11/2016 - 14h58 R$ 65,00 25/11/2016 - 14h59 5 R$ 65,00 R$ 325,00  SIMBÓLICAS, A =556&pg=&uid=051820161529 
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L_2_FUNDAMENTOS_DA_SO 
      

 WEBER, MAX VOL 2: FUNDAMENTO DA 2004 UNB 9788523003906 R$ 80,00 25/11/2016 - 14h59 R$ 80,00 /p/economia-e-sociedade-v2- 25/11/2016 - 14h59 R$ 80,00 25/11/2016 - 15h01 5 R$ 80,00 R$ 400,00 
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NETTO, JOSÉ PAULO; ECONOMIA POLÍTICA: UMA 

     http://www.livrariacultura.com.br    http://www.cortezeditora.com.br/    omia-politica-uma-introducao-       
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THOMAZ, OMAR 
         

http://www.acaiaca.com.br/Sinop 
   

OS_DO_ATLANTICO_SUL/arti 
      

 ECOS DO ATLÂNTICO SUL 2002 EDITORA UFRJ 8571082510 R$ 50,00 ariaunesp/produto/12528/ecos+do+ 25/11/2016 - 15h05 R$ 50,00 25/11/2016 - 15h05 R$ 50,00 25/11/2016 - 15h06 5 R$ 50,00 R$ 250,00 
 RIBEIRO       atlantico+sul    se.aspx?id=2102623    go/97ff1e6a-3188-4d48-8a78-       
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a9c940c51fe3 
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   http://www.ciadoslivros.com.br/       
 

NICOLIN, JANICE DE ECOS QUE ENTOAM UMA 
           

ecos-que-entoam-uma-mata- 
      

 
2014 EDUFBA 9788523212773 R$ 35,00 ecos-que-entoam-uma-mata- 25/11/2016 - 15h07 R$ 35,00 /p/ecos-que-entoam-uma-mata- 25/11/2016 - 15h08 R$ 35,00 25/11/2016 - 15h08 2 R$ 35,00 R$ 70,00  
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africano-brasileira/ 
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EDUCAÇÃO E ATUALIDADE 

     http://www.livrariacultura.com.br    http://www.cortezeditora.com.br/    http://www.ciadoslivros.com.br/       
 

FREIRE, PAULO 2001 CORTEZ 9788524908279 R$ 38,00 /p/educacao-e-atualidade- 25/11/2016 - 15h17 R$ 38,00 educacao-e-atualidade-brasileira 25/11/2016 - 15h18 R$ 38,00 educacao-atualidade-brasileira- 25/11/2016 - 15h19 5 R$ 38,00 R$ 190,00  
BRASILEIRA 

79 
      

brasileira-3070415 
   

263.aspx/p 
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   m.br/index.php?route=product/p    
http://www.livrariacultura.com.b 

      
  

EDUCAÇÃO ESTÉTICA DE 
        

roduct&filter_name=EDUCA%C 
         

 

SCHILLER, FRIEDRICH. 2002 ILUMINURAS 9788585219109 R$ 53,00 educacao-estetica-do-homem- 25/11/2016 - 15h19 R$ 53,00 25/11/2016 - 15h20 R$ 53,00 r/p/a-educacao-estetica-do- 25/11/2016 - 15h21 5 R$ 53,00 R$ 265,00  HOMEM, A 3%87%C3%83O%20EST%C3% 
        col-biblioteca-polen-331031.html    89TICA%20DE%20HOMEM&pr    homem-66348       
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  EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E      
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GOHN, MARIA DA CULTURA POLÍTICA: IMPACTO 
           

educacao-nao-formal-e-cultura- 
      

 2011 CORTEZ 9788524917233 R$ 31,00 /p/educacao-nao-formal-e- 25/11/2016 - 15h22 R$ 31,00 educacao-nao-formal-e-cultura- 25/11/2016 - 15h24 R$ 31,00 25/11/2016 - 15h26 5 R$ 31,00 R$ 155,00 
 GLÓRIA SOBRE O ASSOCIATIVISMO      

cultura-politica-22647697 
   

politica-1034.aspx/p 
   politica-vol-26-579476-       

81 
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PRANDI, REGINALDO 

ENCANTARIA BRASILEIRA: O      
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http://www.saraiva.com.br/encan 

   http://www.pallaseditora.com.br       
 LIVRO DOS MESTRES, 2001 PALLAS 9788534702331 R$ 68,00 25/11/2016 - 15h27 R$ 68,00 25/11/2016 - 15h27 R$ 68,00 /produto/Encantaria_Brasileira/ 25/11/2016 - 15h28 2 R$ 68,00 R$ 136,00 

82 (ORG.) CABOCLOS E ENCANTADOS      /p/encantaria-brasileira-3053629    taria-brasileira-457292.html    91/       
                    

  ENCRUZILHADAS DA      
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LIBERDADE: HISTÓRIAS DE 
 

CIVILIZAÇÃO 
         

http://www.record.com.br/livro_ 
      

 FRAGA FILHO, WALTER 2014 9788520010914 R$ 57,90 /p/encruzilhadas-da-liberdade- 25/11/2016 - 15h29 R$ 57,90 zilhadas-da-liberdade- 25/11/2016 - 15h30 R$ 57,90 25/11/2016 - 15h30 2 R$ 57,90 R$ 115,80 

83 
 ESCRAVOS E LIBERTOS NA  BRASILEIRA    

15062851 
   

8107633.html 
   sinopse.asp?id_livro=28394       

 BAHIA (1870-1910)                   

  
ENTRE VOZ E LETRA: O 

         http://www.saraiva.com.br/entre-           
           voz-e-letra-o-lugar-da-    http://www.pallaseditora.com.br       
 

PADILHA, LAURA LUGAR DA ANCESTRALIDADE 
     

http://www.ciadoslivros.com.br/e 
            

 2008 PALLAS 9788534704304 R$ 44,00 25/11/2016 - 15h32 R$ 44,00 ancestralidade-na-ficcao- 25/11/2016 - 15h34 R$ 44,00 /produto/Entre_voz_e_letra/16 25/11/2016 - 15h35 3 R$ 44,00 R$ 132,00 
 CAVALCANTE NA FICÇÃO ANGOLANA DO      ntre-voz-e-letra-325023-p50435    
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  SÉCULO XX.                   
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SANTOS, B.; MENESES, 
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   http://www.submarino.com.br/pr           
 

EPISTEMOLOGIAS DO SUL 2010 CORTEZ 9788524915796 R$ 98,00 25/11/2016 - 15h36 R$ 88,20 oduto/7137397/livro- 25/11/2016 - 15h40 
    

7 R$ 93,10 R$ 651,70  
M. P stemologias-do-sul-883.aspx/p 
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ERA DAS REVOLUÇÕES, A: 
        

RA_DAS_REVOLUCOES_1789 
   

http://www.record.com.br/livro_ 
      

 HOBSBAWM, ERIC 2009 PAZ E TERRA 9788577530991 R$ 72,90 /p/a-era-das-revolucoes-1789- 25/11/2016 - 15h46 R$ 72,90 25/11/2016 - 15h46 R$ 60,00 25/11/2016 - 15h47 5 R$ 68,60 R$ 343,00 
  1789-1848      1848-2856141    _1848/artigo/9bd61b87-2470-    sinopse.asp?id_livro=27598       
           

4039-8862-05a80e443cd2 
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COMPANHIA DAS 
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   http://www.saraiva.com.br/era-    http://www.companhiadasletras       

 HOBSBAWM, ERIC 2008 9788571644687 R$ 69,90 25/11/2016 - 15h48 R$ 69,90 dos-extremos-o-breve-seculo-xx- 25/11/2016 - 15h48 R$ 69,90 .com.br/detalhe.php?codigo=1 25/11/2016 - 15h49 5 R$ 69,90 R$ 349,50 

87  BREVE SÉCULO XX 1914-1991  LETRAS    /p/a-era-dos-extremos-64538    19141991-346456.html    0548       
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ERA DOS IMPÉRIOS, A: 1875- 
        

RA_DOS_IMPERIOS_1875_191 
   

http://www.record.com.br/livro_ 
      

 HOBSBAWM, ERIC 2009 PAZ E TERRA 9788577531011 R$ 72,90 dos-imperios-1875-1914- 28/11/2016 - 08h56 R$ 72,90 28/11/2016 - 08h57 R$ 60,00 28/11/2016 - 08h58 5 R$ 68,60 R$ 343,00 
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escrita-da-historia-novas- 
         

 
BURKE, PETER (ORG.) 2ª/2011 UNESP 9788539300952 R$ 66,00 ivrariaunesp/produto/31949/escr 28/11/2016 - 09h09 R$ 66,00 28/11/2016 - 09h10 R$ 66,00 escrita-da-historia-a-novas- 28/11/2016 - 09h10 5 R$ 66,00 R$ 330,00  
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perspectivas-591500-p162626 

      

89 
          

85fb-493c-ab49-5f4261bfbfd8 
         

                     

 
NOGUEIRA, MARIA 
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http://www.livrariacultura.com.b 

      
       

r/livrariavozes/web/view/Detalhe 
   

http://www.saraiva.com.br/escrit 
         

 ALICE; CATANI, ESCRITOS DE EDUCAÇÃO 14ª/2012 VOZES 9788532620538 R$ 73,00 28/11/2016 - 09h11 R$ 73,00 28/11/2016 - 09h12 R$ 73,00 r/p/escritos-de-educacao- 28/11/2016 - 09h12 5 R$ 73,00 R$ 365,00 
 

AFRÂNIO 
      ProdutoCommerce.aspx?ProdId    os-de-educacao-420666.html    
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     http://www.livrariaunesp.com.br/l    

http://www.acaiaca.com.br/Sinop 
          

 CHAUÍ, MARILENA 2001 UNESP 9788571393271 R$ 38,00 ivrariaunesp/produto/11381/escr 28/11/2016 - 09h13 R$ 38,00 28/11/2016 - 09h13     5 R$ 38,00 R$ 190,00 
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   SENTIAL_GRAMMAR_IN_US       

        

al-grammar-in-use-com- 
      

E_GRAMATICA_BASICA_DA_ 
      

 MURPHY, R. ESSENTIAL GRAMMAR IN USE 2ª/2012 CAMBRIDGE 9788561635688 R$ 109,00 28/11/2016 - 09h15 R$ 109,00 /p/essential-grammar-in-use- 28/11/2016 - 09h14 R$ 109,00 28/11/2016 - 09h16 2 R$ 109,00 R$ 218,00 
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HERWITZ, DANIEL 2010 ARTMED 9788536323657 R$ 68,00 filosofia/estetica/978853632365 28/11/2016 - 09h35 R$ 68,00 ca-conceitos-chave-em-filosofia- 28/11/2016 - 09h36 R$ 68,00 28/11/2016 - 09h38 5 R$ 68,00 R$ 340,00  CHAVE EM FILOSOFIA 8FFD39C8FD79?pcd=041&gcli 
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 KIVY, PETER QUESTÕES DE FILOSOFIA DA 2008 PAULUS 9788534927901 R$ 81,00 28/11/2016 - 09h43 R$ 81,00 ca-fundamentos-e-questoes-de- 28/11/2016 - 09h45 R$ 81,00 28/11/2016 - 09h46 5 R$ 81,00 R$ 405,00 
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CLÁUDIO ALVES; ESTUDOS ÉTNICOS E 
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2014 EDUFBA 9788523212582 R$ 30,00 29/11/2016 - 13h09 R$ 30,00 studos-etnicos-e-africanos- 29/11/2016 - 13h10 R$ 30,00 29/11/2016 - 13h11 2 R$ 30,00 R$ 60,00  

CORREIA, WESLEY AFRICANOS 10/estudos-etnicos-e-africanos/ africanos/artigo/21b35b76-          
683469-p501421 

         

 
BARBOSA; VINHAIS, 

             a30d-4250-8fbb-4be146783661       
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98 
ARISTÓTELES ÉTICA A NICÔMACO 2009 ATLAS 9788522455393 R$ 58,00 http://www.livrariacultura.com.br/p/ 28/11/2016 - 09h54 R$ 58,00 http://www.saraiva.com.br/etica- 28/11/2016 - 09h55 R$ 58,00 http://www.grupogen.com.br/eti 28/11/2016 - 09h56 7 R$ 58,00 R$ 406,00 

       etica-a-nicomaco-2965068    a-nicomaco-2853197.html    ca-nicomaco       

  
ÉTICA PROTESTANTE E O 

     http://www.companhiadasletras.    http://www.livrariacultura.com.br    http://www.saraiva.com.br/a-       
 

WEBER, MAX 2005 CIA. DAS LETRAS 9788535904703 R$ 54,90 com.br/detalhe.php?codigo=116 28/11/2016 - 09h56 R$ 54,90 /p/etica-protestante-e-o-espirito- 28/11/2016 - 09h57 R$ 54,90 etica-protestante-e-o-espirito- 28/11/2016 - 09h57 5 R$ 54,90 R$ 274,50  
ESPÍRITO DO CAPITALISMO, A        

68 
   

do-capitalismo-747389 
   

do-capitalismo-148188.html 
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http://www.livrariacultura.com.br 

   
http://www.saraiva.com.br/etno 

   http://www.universovozes.com.       
 

WATSON, ROD.; ETNOMETODOLOGIA E 
           

br/livrariavozes/web/view/Detal 
      

 2015 VOZES 9788532649294 R$ 38,50 /p/etnometodologia-e-analise-da- 28/11/2016 - 09h58 R$ 38,50 metodologia-e-analise-da- 28/11/2016 - 09h59 R$ 38,50 28/11/2016 - 09h59 5 R$ 38,50 R$ 192,50 
 GASTALDO, ÉDSON ANÁLISE DA CONVERSA      

conversa-42887765 
   

conversa-8869211.html 
   heProdutoCommerce.aspx?Pro       

100 
             

dId=8532649297 
      

                     

  FERRAMENTAS DOS          http://www.saraiva.com.br/as-           

 
BAGGINI, JULIAN; FOSL, 

FILÓSOFOS, AS: UM      http://www.livrariacultura.com.br    ferramentas-dos-filosofos-um-    http://www.loyola.com.br/produt       
 

COMPÊNDIO SOBRE 2008 LOYOLA 9788515035281 R$ 59,90 /p/as-ferramentas-dos-filosofos- 28/11/2016 - 10h00 R$ 59,90 compendio-sobre-conceitos-e- 28/11/2016 - 10h00 R$ 59,90 os_descricao.asp?lang=pt_BR 28/11/2016 - 10h01 2 R$ 59,90 R$ 119,80  
PETER S  

CONCEITOS E MÉTODOS 
     

2507204 
   

metodos-filosoficos- 
   

&codigo_produto=7775 
      

                   

101  FILOSÓFICOS.          2578547.html           

            http://www.travessa.com.br/FIL           

 BAMBA, MAHOMED; FILMES DA ÁFRICA E DA      http://www.edufba.ufba.br/2012/    MES_DA_AFRICA_E_DA_DIAS    http://www.ciadoslivros.com.br/       
 MELEIRO ALESSANDRA DIÁSPORA: OBJETOS DE 2012 EDUFBA 9788523209995 R$ 45,00 10/filmes-da-africa-e-da- 29/11/2016 - 13h15 R$ 45,00 PORA_OBJETOS_DE_DISCUR 29/11/2016 - 13h15 R$ 45,00 filmes-da-africa-e-da-diaspora- 29/11/2016 - 13h16 2 R$ 45,00 R$ 90,00 

 (ORGS.) DISCURSOS      diaspora-objetos-de-discursos/    SOS/artigo/fcc0e74d-6bf0-4d5c-    629018-p175779       

102            b9cf-5c51b52bbefc           

 
GHIRALDELLI JR., FILOSOFIA COMO CRÍTICA DA 

     http://www.saraiva.com.br/a-    http://www.cortezeditora.com.br/    http://www.ciadoslivros.com.br/       
 

2014 CORTEZ 9788524921650 R$ 31,00 filosofia-como-critica-da-cultura- 28/11/2016 - 10h04 R$ 31,00 filosofia-como-critica-da-cultura- 28/11/2016 - 10h04 R$ 31,00 filosofia-como-critica-da- 28/11/2016 - 10h05 2 R$ 31,00 R$ 62,00  
PAULO CULTURA, A       

7298878.html 
   

a-1420.aspx/p 
   

cultura-a-663522-p421273 
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FILOSOFIA E HISTÓRIA DA 
     http://www.livrariacultura.com.br    http://www.saraiva.com.br/filosof    

http://www.manole.com.br/filos- 
      

 GHIRALDELLI JR. 2009 MANOLE 9788520428405 R$ 88,00 /p/filosofia-e-historia-da- 28/11/2016 - 10h05 R$ 88,00 ia-e-historia-da-educacao- 28/11/2016 - 10h06 R$ 88,00 28/11/2016 - 10h07 7 R$ 88,00 R$ 616,00 

104  EDUCAÇÃO BRASILEIRA      educacao-brasileira-11026356    brasileira-2634027.html    hist-da-ed-bras-2edbrasile/p       
                    

  
FILOSOFIA POLÍTICA PARA 

     
http://www.livrariacultura.com.br 

   http://www.saraiva.com.br/filosof    
http://www.manole.com.br/filos 

      
          ia-politica-para-educadores-          

 

GHIRALDELLI, PAULO EDUCADORES: DEMOCRACIA 2013 MANOLE 9788520433744 R$ 41,00 /p/filosofia-politica-para- 28/11/2016 - 10h07 R$ 41,00 28/11/2016 - 10h08 R$ 41,00 ofia-polit-para-educad- 28/11/2016 - 10h09 2 R$ 41,00 R$ 82,00  
democracia-e-direitos-de-   

E DIREITOS DE MINORIAS 
     

educadores-42110597 
      

ghiraldell/p 
      

105 
         

minorias-4893338.html 
         

                     

                http://www.editorailuminuras.co       
                m.br/index.php?route=product/       

 
SCHOPENHAUER, FRAGMENTOS PARA A 

     http://www.saraiva.com.br/fragm    http://www.livrariacultura.com.br    product&filter_name=FRAGME       
 

2003 ILUMINURAS 9788573211665 R$ 50,00 entos-para-a-historia-da-filosofia 28/11/2016 - 10h10 R$ 50,00 /p/fragmentos-para-a-historia-da- 28/11/2016 - 10h10 R$ 50,00 NTOS%20PARA%20A%20HIS 28/11/2016 - 10h12 5 R$ 50,00 R$ 250,00  
ARTHUR HISTÓRIA DA FILOSOFIA       

biblioteca-polen-134623.html 
   

filosofia-709771 
   

T%C3%93RIA%20DA%20FIL 
      

                    

                OSOFIA&filter_category_id=12       

106 
               0&product_id=181       
                      

                       

  FRONTEIRAS DA JUSTIÇA:          http://www.saraiva.com.br/fronte    
http://www.wmfmartinsfontes.c 

      
  

DEFICIÊNCIA, 
 

MARTINS 
   

http://www.livrariacultura.com.br 
   

iras-da-justica-deficiencia- 
         

 NUSSBAUM, MARTHA 2013 9788578277024 R$ 94,90 28/11/2016 - 10h14 R$ 94,90 28/11/2016 - 10h15 R$ 94,90 om.br/produto/1226-fronteiras- 28/11/2016 - 10h15 5 R$ 94,90 R$ 474,50 
  NACIONALIDADE,  FONTES    /p/fronteiras-da-justica-5169876    nacionalidade-pertencimento-a-    

da-justica 
      

107 
 

PERTENCIMENTO À ESPÉCIE 
         

especie-5323787.html 
         

                    

 
MARCONI, MARINA DE 

      
http://www.livrariacultura.com.br 

   http://www.saraiva.com.br/funda    
http://www.grupogen.com.br/fu 

      
 

FUNDAMENTOS DE 
        

mentos-de-metodologia- 
         

 
ANDRADE; LAKATOS, 7ª/2010 ATLAS 9788522457588 R$ 103,00 /p/fundamentos-de-metodologia- 28/11/2016 - 10h16 R$ 103,00 28/11/2016 - 10h17 R$ 103,00 ndamentos-metodologia- 28/11/2016 - 10h18 2 R$ 103,00 R$ 206,00  

METODOLOGIA CIENTÍFICA cientifica-7-ed-2010-  
EVA MARIA 

     
cientifica-22056550 

      
cientifica 

      

108 
         

2872571.html 
         

                     

 
PINA-CABRAL, JOÃO DE; GENTE LIVRE: 

         http://www.ciadoslivros.com.br/j           
      

http://www.livrariacultura.com.br/p/ 
   

ojo-moyes/gente-livre- 
   

http://www.terceironome.com.b 
      

 SILVA, VANDA CONSIDERAÇÕES E PESSOA 2013 TERCEIRO NOME 9788578161125 R$ 35,00 28/11/2016 - 10h19 R$ 35,00 28/11/2016 - 10h20 R$ 35,00 28/11/2016 - 10h21 2 R$ 35,00 R$ 70,00 
 APARECIDA NO BAIXO SUL DA BAHIA      gente-livre-42121975    consideracao-e-pessoa-no-baixo    r/gentelivre.html       
          

sul-da-bahia-638113-p180765 
          

109                      
                      

                       

http://www.travessa.com.br/ESTADOS_UNIDOS_A_FORMACAO_DA_NACAO/artigo/5af8c70e-671f-4a41-a3ec-77dfd2a4fe63
http://www.livrariacultura.com.br/p/estados-unidos-a-formacao-da-nacao-589684
http://www.saraiva.com.br/estados-unidos-a-formacao-da-nacao-rep-hi-464627.html
http://www.travessa.com.br/ESTADOS_UNIDOS_A_FORMACAO_DA_NACAO/artigo/5af8c70e-671f-4a41-a3ec-77dfd2a4fe63
http://www.livrariacultura.com.br/p/estados-unidos-a-formacao-da-nacao-589684
http://www.saraiva.com.br/estados-unidos-a-formacao-da-nacao-rep-hi-464627.html
http://www.travessa.com.br/ESTADOS_UNIDOS_A_FORMACAO_DA_NACAO/artigo/5af8c70e-671f-4a41-a3ec-77dfd2a4fe63
http://www.livrariacultura.com.br/p/estados-unidos-a-formacao-da-nacao-589684
http://www.saraiva.com.br/estados-unidos-a-formacao-da-nacao-rep-hi-464627.html
http://www.travessa.com.br/ESTADOS_UNIDOS_A_FORMACAO_DA_NACAO/artigo/5af8c70e-671f-4a41-a3ec-77dfd2a4fe63
http://www.travessa.com.br/ESTADOS_UNIDOS_A_FORMACAO_DA_NACAO/artigo/5af8c70e-671f-4a41-a3ec-77dfd2a4fe63
http://www.grupoa.com.br/livros/filosofia/estetica/9788536323657
http://www.saraiva.com.br/estetica-conceitos-chave-em-filosofia-3059527.html
http://www.grupoa.com.br/livros/filosofia/estetica/9788536323657
http://www.saraiva.com.br/estetica-conceitos-chave-em-filosofia-3059527.html
http://www.grupoa.com.br/livros/filosofia/estetica/9788536323657
http://www.saraiva.com.br/estetica-conceitos-chave-em-filosofia-3059527.html
http://www.saraiva.com.br/estetica-fundamentos-e-questoes-de-filosofia-da-arte-2598690.html
http://www.paulus.com.br/loja/estetica-fundamentos-e-questoes-de-filosofia-da-arte_p_1232.html
http://www.paulus.com.br/loja/estetica-fundamentos-e-questoes-de-filosofia-da-arte_p_1232.html
http://www.saraiva.com.br/estetica-fundamentos-e-questoes-de-filosofia-da-arte-2598690.html
http://www.saraiva.com.br/estetica-fundamentos-e-questoes-de-filosofia-da-arte-2598690.html
http://www.paulus.com.br/loja/estetica-fundamentos-e-questoes-de-filosofia-da-arte_p_1232.html
http://www.paulus.com.br/loja/estetica-fundamentos-e-questoes-de-filosofia-da-arte_p_1232.html
http://www.edufba.ufba.br/2014/10/estudos-etnicos-e-africanos/
http://www.edufba.ufba.br/2014/10/estudos-etnicos-e-africanos/
http://www.livrariacultura.com.br/p/etica-a-nicomaco-2965068
http://www.saraiva.com.br/etica-a-nicomaco-2853197.html
http://www.grupogen.com.br/etica-nicomaco
http://www.livrariacultura.com.br/p/etica-a-nicomaco-2965068
http://www.saraiva.com.br/etica-a-nicomaco-2853197.html
http://www.grupogen.com.br/etica-nicomaco
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=11668
http://www.livrariacultura.com.br/p/etica-protestante-e-o-espirito-do-capitalismo-747389
http://www.saraiva.com.br/a-etica-protestante-e-o-espirito-do-capitalismo-148188.html
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=11668
http://www.livrariacultura.com.br/p/etica-protestante-e-o-espirito-do-capitalismo-747389
http://www.saraiva.com.br/a-etica-protestante-e-o-espirito-do-capitalismo-148188.html
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=11668
http://www.livrariacultura.com.br/p/etica-protestante-e-o-espirito-do-capitalismo-747389
http://www.saraiva.com.br/a-etica-protestante-e-o-espirito-do-capitalismo-148188.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/etnometodologia-e-analise-da-conversa-42887765
http://www.saraiva.com.br/etnometodologia-e-analise-da-conversa-8869211.html
http://www.universovozes.com.br/livrariavozes/web/view/DetalheProdutoCommerce.aspx?ProdId=8532649297
http://www.universovozes.com.br/livrariavozes/web/view/DetalheProdutoCommerce.aspx?ProdId=8532649297
http://www.livrariacultura.com.br/p/etnometodologia-e-analise-da-conversa-42887765
http://www.saraiva.com.br/etnometodologia-e-analise-da-conversa-8869211.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/etnometodologia-e-analise-da-conversa-42887765
http://www.saraiva.com.br/etnometodologia-e-analise-da-conversa-8869211.html
http://www.universovozes.com.br/livrariavozes/web/view/DetalheProdutoCommerce.aspx?ProdId=8532649297
http://www.universovozes.com.br/livrariavozes/web/view/DetalheProdutoCommerce.aspx?ProdId=8532649297
http://www.saraiva.com.br/as-ferramentas-dos-filosofos-um-compendio-sobre-conceitos-e-metodos-filosoficos-2578547.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/as-ferramentas-dos-filosofos-2507204
http://www.saraiva.com.br/as-ferramentas-dos-filosofos-um-compendio-sobre-conceitos-e-metodos-filosoficos-2578547.html
http://www.loyola.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=7775
http://www.livrariacultura.com.br/p/as-ferramentas-dos-filosofos-2507204
http://www.saraiva.com.br/as-ferramentas-dos-filosofos-um-compendio-sobre-conceitos-e-metodos-filosoficos-2578547.html
http://www.loyola.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=7775
http://www.livrariacultura.com.br/p/as-ferramentas-dos-filosofos-2507204
http://www.saraiva.com.br/as-ferramentas-dos-filosofos-um-compendio-sobre-conceitos-e-metodos-filosoficos-2578547.html
http://www.loyola.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=7775
http://www.saraiva.com.br/as-ferramentas-dos-filosofos-um-compendio-sobre-conceitos-e-metodos-filosoficos-2578547.html
http://www.travessa.com.br/FILMES_DA_AFRICA_E_DA_DIASPORA_OBJETOS_DE_DISCURSOS/artigo/fcc0e74d-6bf0-4d5c-b9cf-5c51b52bbefc
http://www.edufba.ufba.br/2012/10/filmes-da-africa-e-da-diaspora-objetos-de-discursos/
http://www.travessa.com.br/FILMES_DA_AFRICA_E_DA_DIASPORA_OBJETOS_DE_DISCURSOS/artigo/fcc0e74d-6bf0-4d5c-b9cf-5c51b52bbefc
http://www.ciadoslivros.com.br/filmes-da-africa-e-da-diaspora-629018-p175779
http://www.edufba.ufba.br/2012/10/filmes-da-africa-e-da-diaspora-objetos-de-discursos/
http://www.travessa.com.br/FILMES_DA_AFRICA_E_DA_DIASPORA_OBJETOS_DE_DISCURSOS/artigo/fcc0e74d-6bf0-4d5c-b9cf-5c51b52bbefc
http://www.ciadoslivros.com.br/filmes-da-africa-e-da-diaspora-629018-p175779
http://www.edufba.ufba.br/2012/10/filmes-da-africa-e-da-diaspora-objetos-de-discursos/
http://www.travessa.com.br/FILMES_DA_AFRICA_E_DA_DIASPORA_OBJETOS_DE_DISCURSOS/artigo/fcc0e74d-6bf0-4d5c-b9cf-5c51b52bbefc
http://www.ciadoslivros.com.br/filmes-da-africa-e-da-diaspora-629018-p175779
http://www.travessa.com.br/FILMES_DA_AFRICA_E_DA_DIASPORA_OBJETOS_DE_DISCURSOS/artigo/fcc0e74d-6bf0-4d5c-b9cf-5c51b52bbefc
http://www.saraiva.com.br/a-filosofia-como-critica-da-cultura-7298878.html
http://www.cortezeditora.com.br/filosofia-como-critica-da-cultura-a-1420.aspx/p
http://www.ciadoslivros.com.br/filosofia-como-critica-da-cultura-a-663522-p421273
http://www.saraiva.com.br/a-filosofia-como-critica-da-cultura-7298878.html
http://www.cortezeditora.com.br/filosofia-como-critica-da-cultura-a-1420.aspx/p
http://www.ciadoslivros.com.br/filosofia-como-critica-da-cultura-a-663522-p421273
http://www.saraiva.com.br/a-filosofia-como-critica-da-cultura-7298878.html
http://www.cortezeditora.com.br/filosofia-como-critica-da-cultura-a-1420.aspx/p
http://www.ciadoslivros.com.br/filosofia-como-critica-da-cultura-a-663522-p421273
http://www.livrariacultura.com.br/p/filosofia-e-historia-da-educacao-brasileira-11026356
http://www.saraiva.com.br/filosofia-e-historia-da-educacao-brasileira-2634027.html
http://www.manole.com.br/filos-hist-da-ed-bras-2edbrasile/p
http://www.livrariacultura.com.br/p/filosofia-e-historia-da-educacao-brasileira-11026356
http://www.saraiva.com.br/filosofia-e-historia-da-educacao-brasileira-2634027.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/filosofia-e-historia-da-educacao-brasileira-11026356
http://www.saraiva.com.br/filosofia-e-historia-da-educacao-brasileira-2634027.html
http://www.manole.com.br/filos-hist-da-ed-bras-2edbrasile/p
http://www.livrariacultura.com.br/p/filosofia-politica-para-educadores-42110597
http://www.saraiva.com.br/filosofia-politica-para-educadores-democracia-e-direitos-de-minorias-4893338.html
http://www.manole.com.br/filosofia-polit-para-educad-ghiraldell/p
http://www.saraiva.com.br/filosofia-politica-para-educadores-democracia-e-direitos-de-minorias-4893338.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/filosofia-politica-para-educadores-42110597
http://www.manole.com.br/filosofia-polit-para-educad-ghiraldell/p
http://www.saraiva.com.br/filosofia-politica-para-educadores-democracia-e-direitos-de-minorias-4893338.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/filosofia-politica-para-educadores-42110597
http://www.manole.com.br/filosofia-polit-para-educad-ghiraldell/p
http://www.saraiva.com.br/filosofia-politica-para-educadores-democracia-e-direitos-de-minorias-4893338.html
http://www.editorailuminuras.com.br/index.php?route=product/product&filter_name=FRAGMENTOS%20PARA%20A%20HIST%C3%93RIA%20DA%20FILOSOFIA&filter_category_id=120&product_id=181
http://www.editorailuminuras.com.br/index.php?route=product/product&filter_name=FRAGMENTOS%20PARA%20A%20HIST%C3%93RIA%20DA%20FILOSOFIA&filter_category_id=120&product_id=181
http://www.saraiva.com.br/fragmentos-para-a-historia-da-filosofia-biblioteca-polen-134623.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/fragmentos-para-a-historia-da-filosofia-709771
http://www.editorailuminuras.com.br/index.php?route=product/product&filter_name=FRAGMENTOS%20PARA%20A%20HIST%C3%93RIA%20DA%20FILOSOFIA&filter_category_id=120&product_id=181
http://www.saraiva.com.br/fragmentos-para-a-historia-da-filosofia-biblioteca-polen-134623.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/fragmentos-para-a-historia-da-filosofia-709771
http://www.editorailuminuras.com.br/index.php?route=product/product&filter_name=FRAGMENTOS%20PARA%20A%20HIST%C3%93RIA%20DA%20FILOSOFIA&filter_category_id=120&product_id=181
http://www.saraiva.com.br/fragmentos-para-a-historia-da-filosofia-biblioteca-polen-134623.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/fragmentos-para-a-historia-da-filosofia-709771
http://www.editorailuminuras.com.br/index.php?route=product/product&filter_name=FRAGMENTOS%20PARA%20A%20HIST%C3%93RIA%20DA%20FILOSOFIA&filter_category_id=120&product_id=181
http://www.editorailuminuras.com.br/index.php?route=product/product&filter_name=FRAGMENTOS%20PARA%20A%20HIST%C3%93RIA%20DA%20FILOSOFIA&filter_category_id=120&product_id=181
http://www.editorailuminuras.com.br/index.php?route=product/product&filter_name=FRAGMENTOS%20PARA%20A%20HIST%C3%93RIA%20DA%20FILOSOFIA&filter_category_id=120&product_id=181
http://www.saraiva.com.br/fronteiras-da-justica-deficiencia-nacionalidade-pertencimento-a-especie-5323787.html
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/1226-fronteiras-da-justica
http://www.livrariacultura.com.br/p/fronteiras-da-justica-5169876
http://www.saraiva.com.br/fronteiras-da-justica-deficiencia-nacionalidade-pertencimento-a-especie-5323787.html
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/1226-fronteiras-da-justica
http://www.livrariacultura.com.br/p/fronteiras-da-justica-5169876
http://www.saraiva.com.br/fronteiras-da-justica-deficiencia-nacionalidade-pertencimento-a-especie-5323787.html
http://www.wmfmartinsfontes.com.br/produto/1226-fronteiras-da-justica
http://www.saraiva.com.br/fronteiras-da-justica-deficiencia-nacionalidade-pertencimento-a-especie-5323787.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/fundamentos-de-metodologia-cientifica-22056550
http://www.saraiva.com.br/fundamentos-de-metodologia-cientifica-7-ed-2010-2872571.html
http://www.grupogen.com.br/fundamentos-metodologia-cientifica
http://www.saraiva.com.br/fundamentos-de-metodologia-cientifica-7-ed-2010-2872571.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/fundamentos-de-metodologia-cientifica-22056550
http://www.grupogen.com.br/fundamentos-metodologia-cientifica
http://www.saraiva.com.br/fundamentos-de-metodologia-cientifica-7-ed-2010-2872571.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/fundamentos-de-metodologia-cientifica-22056550
http://www.grupogen.com.br/fundamentos-metodologia-cientifica
http://www.saraiva.com.br/fundamentos-de-metodologia-cientifica-7-ed-2010-2872571.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/gente-livre-42121975
http://www.terceironome.com.br/gentelivre.html
http://www.livrariacultura.com.br/p/gente-livre-42121975
http://www.terceironome.com.br/gentelivre.html


 

Página 40 de 58 

 

            http://www.saraiva.com.br/a-    
http://www.cortezeditora.com.b 

      
  

GRAMÁTICA DO TEMPO, A: 
     

http://www.livrariacultura.com.br 
   

gramatica-do-tempo-para-uma- 
         

             
r/gramatica-do-tempo-a-para- 

      

 

SANTOS, BOAVENTURA POR UMA NOVA CULTURA 2006 CORTEZ 9788524912429 R$ 78,00 /p/a-gramatica-do-tempo- 28/11/2016 - 10h21 R$ 78,00 nova-cultura-politica-col-para- 28/11/2016 - 10h22 R$ 78,00 28/11/2016 - 10h23 5 R$ 78,00 R$ 390,00  
uma-nova-cultura-politica-   

POLÍTICA 
     

3200537 
   

um-novo-senso-comum-vol-4- 
         

             
618.aspx/p 

      

110 
           

1446608.html 
         

                     

  
HERMENÊUTICA DO SUJEITO, 

 
MARTINS 

   
http://www.acaiaca.com.br/Sino 

   http://www.saraiva.com.br/a-    http://www.wmfmartinsfontes.c       
 

FOUCAULT, MICHEL 3ª/2010 9788578272999 R$ 79,90 28/11/2016 - 10h26 R$ 79,90 hermeneutica-do-sujeito-3-ed- 28/11/2016 - 10h26 R$ 79,90 om.br/produto/607- 28/11/2016 - 10h27 2 R$ 79,90 R$ 159,80  

A FONTES pse.aspx?id=2152608 
111 

        
3093183.html 

   
hermeneutica-do-sujeito-a 

      

                    

 
MARQUES, ADHEMAR HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA 

     http://www.livrariacultura.com.br/p/    http://www.saraiva.com.br/histori    http://editoracontexto.com.br/hi       
 

1999 CONTEXTO 9788585134624 R$ 33,00 historia-contemporanea-atraves-de- 28/11/2016 - 10h31 R$ 33,00 a-contemporanea-atraves-de- 28/11/2016 - 10h31 R$ 33,00 storia-contemporanea-atraves- 28/11/2016 - 10h32 5 R$ 33,00 R$ 165,00  
MARTINS (ORG.) ATRAVÉS DE TEXTOS 

112 
     

textos-326226 
   

textos-363789.html 
   

de-textos.html 
      

                   

 VISENTINI, PAULO G.       

http://www.livrariacultura.com.br 
   

http://www.saraiva.com.br/histori 
   http://www.universovozes.com.       

 

FAGUNDES; RIBEIRO, 
                  

 

HISTÓRIA DA ÁFRICA E DOS 
           

br/livrariavozes/web/view/Detal 
      

 LUIS DARIO TEIXEIRA; 2013 VOZES 9788532644336 R$ 43,50 /p/historia-da-africa-e-dos- 28/11/2016 - 10h34 R$ 43,50 a-da-africa-e-dos-africanos- 28/11/2016 - 10h36 R$ 43,50 28/11/2016 - 10h37 2 R$ 43,50 R$ 87,00 
 

PEREIRA, ANA LÚCIA 
AFRICANOS      africanos-30756943    4712532.html    heProdutoCommerce.aspx?Pro       

113 
            

dId=8532644333 
      

DANILEVICZ (ORGS.)                     

  HISTÓRIA DA ÁFRICA E DOS      

http://www.imperiallivros.com.br/ 
   

http://www.travessa.com.br/HIS 
          

  AFRICANOS NA ESCOLA:            http://www.ciadoslivros.com.br/       
  

DESAFIOS POLÍTICOS, 
     

index.php?option=com_mijosho 
   

TORIA_DA_AFRICA_E_DOS_A 
         

 
OLIVEIRA, LUIZ 

 
IMPERIAL NOVO 

         
dia-do-orgulho-nerd/historias- 

      
 

EPISTEMOLÓGICOS E 2012 9788599868911 R$ 44,00 p&Itemid=101&route=product/pr 28/11/2016 - 10h38 R$ 44,00 FRICANOS_NA_ESCOLA/artigo 28/11/2016 - 10h39 R$ 44,00 28/11/2016 - 10h39 2 R$ 44,00 R$ 88,00  
FERNANDES DE MILÊNIO da-africa-e-dos-africanos-na-  

IDENTITÁRIOS PARA A 
    

oduct&manufacturer_id=10&pro 
   

/b28d865a-a687-4efd-87c4- 
         

             

escola-633779-p176038 
      

  FORMAÇÃO DOS      duct_id=1054&page=6    56acc66156dc          

114 
                   

 PROFESSORES DE HISTÓRIA                     
                      

  
HISTÓRIA DA FILOSOFIA DO 

     
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   http://www.saraiva.com.br/histori    
http://www.loyola.com.br/produt 

      
          

a-da-filosofia-do-brasil-o-periodo 
         

 MARGUTTI, PAULO BRASIL: O PERÍODO 2013 LOYOLA 9788515039937 R$ 74,90 historia-da-filosofia-do-brasil- 28/11/2016 - 10h40 R$ 74,90 28/11/2016 - 10h41 R$ 74,90 os_descricao.asp?lang=pt_BR 28/11/2016 - 10h41 2 R$ 74,90 R$ 149,80 
  

COLONIAL 1500-1822 
     

42147047 
   colonial-1500-1822-    

&codigo_produto=27607 
      

115 
         

5723573.html 
         

                     

 
PROST, ANTOINE; 

HISTÓRIA DA VIDA PRIVADA:  
COMPANHIA DE 

   http://www.livrariacultura.com.br/p/    http://www.saraiva.com.br/histori    http://www.companhiadasletras       
 

V: 5: DA PRIMEIRA GUERRA 2009 9788535914375 R$ 39,90 historia-da-vida-privada-v5-edicao- 28/11/2016 - 10h42 R$ 39,90 a-da-vida-privada-vol-5-ed-de- 28/11/2016 - 10h44 R$ 39,90 .com.br/detalhe.php?codigo=8 28/11/2016 - 10h45 2 R$ 39,90 R$ 79,80  
VINCENT, GÉRARD BOLSO 

116 AOS NOSSOS DIAS 
    

de-bolso-2745876 
   

bolso-2636300.html 
   

0112 
      

                  

        http://www.livrariaunesp.com.br/livr    
http://www.acaiaca.com.br/Sinop 

   http://www.livrariacultura.com.b       
 BURKE, PETER HISTÓRIA E TEORIA SOCIAL 2ED/2012 UNESP 9788539302246 R$ 58,00 ariaunesp/produto/28495/historia+e 28/11/2016 - 10h57 R$ 58,00 28/11/2016 - 10h58 R$ 58,00 r/p/historia-e-teoria-social- 28/11/2016 - 11h00 7 R$ 58,00 R$ 406,00 

117        +teoria+social++2+edicao    se.aspx?id=2178204    29866125       
                    

                http://www.travessa.com.br/HO       
  

HOMO SACER: O PODER 
     http://www.saraiva.com.br/homo-    

http://www.acaiaca.com.br/Sinop 
   MO_SACER_O_PODER_SOB       

 AGAMBEM, GIORGIO 2ED/2010 UFMG 9788570418296 R$ 42,00 sacer-o-poder-e-a-vida-nua-2-ed 28/11/2016 - 11h01 R$ 42,00 28/11/2016 - 11h03 R$ 42,00 ERANO_E_A_VIDA_NUA_I/art 28/11/2016 - 11h03 2 R$ 42,00 R$ 84,00 

  SOBERANO E A VIDA NUA I      2010-3091133.html    se.aspx?id=2148830    igo/14746a47-76a4-4e4b-97bb-       
                     

118 
               eebed212fcc5       
                      

                       

  HOTEL TRÓPICO: O BRASIL E      
http://www.livrariacultura.com.br 

   http://www.saraiva.com.br/hotel-           
  

O DESAFIO DA 
        

tropico-o-brasil-e-o-desafio-da- 
   

http://www.record.com.br/livro_ 
      

 DÁVILA, JERRY 2011 PAZ E TERRA 9788577531790 R$ 57,90 /p/hotel-tropico-o-brasil-e-o- 28/11/2016 - 11h04 R$ 57,90 28/11/2016 - 11h06 R$ 57,90 28/11/2016 - 11h07 5 R$ 57,90 R$ 289,50 
  DESCOLONIZAÇÃO      

desafio-da-22720062 
   descolonizacao-africana-1950-    sinopse.asp?id_livro=27670       

119 
 

AFRICANA, 1950-1980. 
        

1980-3658451.html 
          

                    

        
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   http://livraria.folha.com.br/livros/hist    http://www.livrariaunesp.com.br/liv       
 

EAGLETON, TERRY IDEIA DE CULTURA, A 2011 UNESP 9788539301478 R$ 44,00 28/11/2016 - 11h09 R$ 44,00 oria/ideia-cultura-terry-eagleton- 28/11/2016 - 11h09 R$ 44,00 rariaunesp/produto/17446/ideia+d 28/11/2016 - 11h10 3 R$ 44,00 R$ 132,00 

120 
a-ideia-de-cultura-25001388           1185375.html    e+cultura+a++2+edicao       

                    

        
http://www.livrariacultura.com.br/p/i 

   http://www.saraiva.com.br/a-    http://www.travessa.com.br/A_IDE       
  

IDENTIDADE CULTURAL NA 
        

identidade-cultural-na-pos- 
   

NTIDADE_CULTURAL_NA_POS_ 
      

 HALL, STUART 2014 LAMPARINA 9788583160076 R$ 25,00 dentidade-cultural-na-pos- 28/11/2016 - 11h11 R$ 25,00 28/11/2016 - 11h12 R$ 25,00 28/11/2016 - 11h12 5 R$ 25,00 R$ 125,00 
  PÓS-MODERNIDADE, A      modernidade-42234149    modernidade-12-ed-2014-    MODERNIDADE/artigo/379187d0-       

121 
          

7530961.html 
   

2707-4610-a531-f1ad74ae9a47 
      

                    
                      

                       

  
IDENTIDADE E DIFERENÇA: A 

             http://www.universovozes.com.br/l       
 

SILVA, TOMAZ TADEU 11ED/200 
    

http://www.livrariacultura.com.br/p/i 
   

http://www.saraiva.com.br/identidad 
   

ivrariavozes/web/view/DetalhePro 
      

 PERSPECTIVA DOS ESTUDOS VOZES 9788532624130 R$ 36,10 28/11/2016 - 11h13 R$ 36,10 28/11/2016 - 11h13 R$ 36,10 28/11/2016 - 11h14 5 R$ 36,10 R$ 180,50 

122 
(ORG.) CULTURAIS 9     dentidade-e-diferenca-3035682    e-e-diferenca-450618.html    dutoCommerce.aspx?ProdId=853       

              

2624138 
      

                     

 
MARX, KARL; ENGELS, IDEOLOGIA ALEMÃ, A: 

     
http://www.livrariacultura.com.br 

   http://www.travessa.com.br/a-    http://www.boitempoeditorial.co       
 2007 BOITEMPO 9788575590737 R$ 84,00 29/11/2016 - 9h35 R$ 84,00 ideologia-alema/artigo/85fd4283- 29/11/2016 - 9h44 R$ 84,00 m.br/v3/Titulos/visualizar/a- 29/11/2016 - 9h46 5 R$ 84,00 R$ 420,00 
 FRIEDRICH DIE DEUTSCHE IDEOLOGIE      /p/a-ideologia-alema-2317740    

d091-47f4-bf7a-f5bf5011d18e 
   

ideologia-alema 
      

123                     
                      

                       

124 
SAHLINS, MARSHALL ILHAS DE HISTÓRIA 1990 JORGE ZAHAR 9788571101272 R$ 69,90 http://www.zahar.com.br/livro/ilh 28/11/2016 - 11h20 R$ 69,90 http://www.saraiva.com.br/ilhas-de- 28/11/2016 - 11h20 R$ 69,90 http://www.acaiaca.com.br/Sino 28/11/2016 - 11h21 5 R$ 69,90 R$ 349,50 

       as-de-historia    historia-393509.html    pse.aspx?id=2088405       

        
http://www.saraiva.com.br/indios-no 

   http://www.travessa.com.br/INDIOS           
 

CUNHA, MANUELA ÍNDIOS NO BRASIL: HISTÓRIA, 
        

_NO_BRASIL_HISTORIA_DIREITO 
   

http://www.acaiaca.com.br/Sino 
      

 2013 CLARO ENIGMA 9788581660226 R$ 32,90 brasil-historia-direitos-e-cidadania- 28/11/2016 - 11h22 R$ 32,90 28/11/2016 - 11h23 R$ 32,90 28/11/2016 - 11h23 5 R$ 32,90 R$ 164,50 

125 
CARNEIRO DA DIREITOS E CIDADANIA      col-agenda-brasileira-4891186.html    S_E_CIDADANIA/artigo/f9c29326-    pse.aspx?id=15021074       

          

d6dc-4d43-85e0-8c3d2ad9d11d 
          

                     

            
http://www.ciadoslivros.com.br/intro 

   http://www.corujet.com.br/livro/i       
 

ARAÚJO, INÊS INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 
     

http://www.editora.ufpr.br/portal/livr 
      

ntroducao-a-filosofia-da- 
      

 

2010 EDITORA UFPR 9788573351125 R$ 38,00 28/11/2016 - 11h25 R$ 38,00 ducao-a-filosofia-da-ciencia-411297- 28/11/2016 - 11h25 R$ 38,00 28/11/2016 - 11h26 2 R$ 38,00 R$ 76,00  LACERDA. DA CIÊNCIA os/introducao-a-filosofia-da-ciencia/ ciencia/9788573351125/LA939 

126            p72726    4.html       
                     

  
INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 

     http://www.livrariacultura.com.br/p/i    http://www.saraiva.com.br/introd    http://www.loyola.com.br/produtos       
 

ROSENBERG, ALEX 2009 LOYOLA 9788515017201 R$ 68,70 ntroducao-a-filosofia-da-ciencia- 28/11/2016 - 11h28 R$ 68,70 ucao-a-filosofia-da-ciencia- 28/11/2016 - 11h29 R$ 68,70 _descricao.asp?lang=pt_BR&codi 28/11/2016 - 11h29 5 R$ 68,70 R$ 343,50  
DA CIÊNCIA 

127 
      

11029790 
   

2711137.html 
   

go_produto=14957 
      

                   

 
FIORIN, JOSÉ LUÍS. INTRODUÇÃO À LINGUÍSTICA - 

     
http://www.livrariacultura.com.br/p/i 

   
http://editoracontexto.com.br/intr 

   http://www.saraiva.com.br/intro       
 6ª/2010 CONTEXTO 9788572441926 R$ 39,00 28/11/2016 - 11h30 R$ 39,90 28/11/2016 - 11h31 R$ 39,90 ducao-a-linguistica-i-objetos- 28/11/2016 - 11h31 2 R$ 39,60 R$ 79,20 
 (ORG.) V1      ntroducao-a-linguistica-v1-3081829    oducao-a-linguistica-i.html    

teoricos-102076.html 
      

128                      
                      

                       

 
FIORIN, JOSÉ LUÍS. INTRODUÇÃO À LINGUÍSTICA - 

     http://www.livrariacultura.com.br    
http://editoracontexto.com.br/intr 

   http://www.saraiva.com.br/intro       
 2003 CONTEXTO 9788572442213 R$ 39,90 /p/introducao-a-linguistica-v2- 28/11/2016 - 13h13 R$ 39,90 28/11/2016 - 13h14 R$ 39,90 ducao-a-linguistica-ii-principios- 28/11/2016 - 13h14 2 R$ 39,90 R$ 79,80 
 (ORG.) V2      

678944 
   oducao-a-linguistica-ii.html    

de-analise-125083.html 
      

129                     
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HOBSBAWM, ERIC J.; INVENÇÃO DAS TRADIÇÕES, 

     
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   http://www.saraiva.com.br/a-    
http://www.record.com.br/livro_ 

      
 2012 PAZ E TERRA 9788577532094 R$ 67,90 28/11/2016 - 13h17 R$ 67,90 invencao-das-tradicoes- 28/11/2016 - 13h17 R$ 67,90 28/11/2016 - 13h18 7 R$ 67,90 R$ 475,30 

130 RANGER, TERENCE A      a-invencao-das-tradicoes-30171662    4078597.html    sinopse.asp?id_livro=28767       
                     

 LUZ, NARCIMÁRIA 
ITAPUÃ DA ANCESTRALIDADE 

     http://www.edufba.ufba.br/2012/    http://www.ciadoslivros.com.br/itap    http://www.livrariacultura.com.b       
 

CORREIA DO 2012 EDUFBA 9788523209476 R$ 40,00 07/itapua-da-ancestralidade- 29/11/2016 - 13h20 R$ 40,00 ua-da-ancestralidade-africano- 29/11/2016 - 13h21 R$ 40,00 r/p/itapua-da-ancestralidade- 29/11/2016 - 13h21 2 R$ 40,00 R$ 80,00  
AFRICANO-BRASILEIRA  

PATROCÍNIO 
     

afrobaiana/ 
   

brasileira-624430-p175253 
   

africano-brasileira-30140663 
      

131                   
                      

                       

  
JUSTIÇA IGUALITÁRIA E SEUS 

 
MARTINS 

   http://www.wmfmartinsfontes.co    http://www.saraiva.com.br/a-justica-           
 

DE VITA, ÁLVARO 2007 9788560156146 R$ 74,90 m.br/produto/683-justica- 28/11/2016 - 13h22 R$ 74,90 igualitaria-e-seus-criticos-col-justica 28/11/2016 - 13h24 
    

2 R$ 74,90 R$ 149,80  
CRÍTICOS, A FONTES 

    

132 
     

igualitaria-e-seus-criticos-a 
   

e-direito-1798831.html 
          

                    

            http://www.ciadoslivros.com.br/li           
            beralismo-e-democracia-294255-           

            p32737?utm_source=Buscape&    http://www.travessa.com.br/LIBER       

 BOBBIO, NORBERTO LIBERALISMO E DEMOCRACIA 6ED/2000 BRASILIENSE 9788511140668 R$ 44,00 http://www.livrariacultura.com.br/p/l 28/11/2016 - 14h29 R$ 44,00 utm_medium=Comparadores&ut 28/11/2016 - 14h30 R$ 40,30 ALISMO_E_DEMOCRACIA/artigo/ 25/05/2016 14:53hs 2 R$ 42,77 R$ 85,54 
        iberalismo-e-democracia-83108    m_campaign=Buscape&origem=    f4e4fd0e-25f5-4348-8fd5-       

            buscape&utm_source=buscape    ec1e1261824a       

            &utm_medium=buscape&utm_c           

133 
           ampaign=buscape           
                      

                       

                http://www.wmfmartinsfontes.c       

  LIBERALISMO IGUALITÁRIO:  
WMF MARTINS 

   
http://www.livrariacultura.com.br/p/l 

   http://www.saraiva.com.br/o-    om.br/produto/700-liberalismo-       
 

DE VITA, ÁLVARO SOCIEDADE DEMOCRÁTICA E 2008 9788578270001 R$ 74,90 28/11/2016 - 13h42 R$ 74,90 liberalismo-igualitario-sociedade- 28/11/2016 - 13h43 R$ 74,90 igualitario-sociedade- 28/11/2016 - 13h43 5 R$ 74,90 R$ 374,50  
FONTES iberalismo-igualitario-5072494   

JUSTIÇA INTERNACIONAL 
       

democratica-e-justica-2543272.html 
   

democratica-e-justica- 
      

                    

134                internacional       

  
LIBERTAS ENTRE SOBRADOS: 

     
http://www.livrariacultura.com.br/p/l 

   http://www.travessa.com.br/libertas-    http://www.ciadoslivros.com.br/       
          

entre-sobrados-mulheres-negras-e- 
   

libertas-entre-sobrados- 
      

 
TELES, LORENA FERES MULHERES NEGRAS E 

 
ALAMEDA CASA 

   
ibertas-entre-sobrados-mulheres- 

            

 

2014 9788579391927 R$ 45,00 28/11/2016 - 13h44 R$ 45,00 trabalho-domestico-em-sao-paulo- 28/11/2016 - 13h48 R$ 45,00 mulheres-negras-e-trabalho- 28/11/2016 - 13h49 2 R$ 45,00 R$ 90,00  
DA SILVA TRABALHO DOMÉSTICO EM EDITORIAL negras-e-trabalho-domestico-em-         

1880-1920/artigo/2758ca1b-f473- 
   

domestico-em-sao-paulo-1880- 
      

  SÃO PAULO (1880-1920)      sao-paulo-1880-1920-15061969             
          

452c-b76b-62b8d5ea1840 
   

1920-673964-p474017 
      

135                     
                      

                       

 
STREIECHEN, ELIZIANE LIBRAS: APRENDER ESTÁ EM 

     https://www.editoracrv.com.br/in    http://www.livrariacultura.com.br/p/li    http://www.ciadoslivros.com.br/       
 

2013 CRV 9788580426649 R$ 44,69 dex.php?f=produto_detalhes&pi 28/11/2016 - 13h51 R$ 44,69 bras-aprender-esta-em-suas-maos- 28/11/2016 - 13h51 R$ 44,69 libras-aprender-esta-em-suas- 28/11/2016 - 13h52 2 R$ 44,69 R$ 89,38  
MANOSSO SUAS MÃOS       

d=3841 
   

42143726 
   

maos-658129-p202498 
      

136                    
                      

                       

 
PEREIRA, MARIA LIBRAS-CONHECIMENTO 

     http://www.livrariacultura.com.br/p/l    http://www.ciadoslivros.com.br/libra    http://loja.pearson.com.br/libras-       
 

2011 PEARSON BRASIL 9788576058786 R$ 75,00 ibras-conhecimento-alem-dos- 28/11/2016 - 13h53 R$ 75,00 s-conhecimento-alem-dos-sinais- 28/11/2016 - 13h54 R$ 75,00 conhecimento-alem-dos-sinais- 25/05/2016 14:24hs 2 R$ 75,00 R$ 150,00 

137 
CRISTINA DA CUNHA ALÉM DOS SINAIS      

sinais-15015994 
   

578634-p152875 
   

9788576058786/p 
      

                   

  
LÍNGUA PORTUGUESA: 

     http://www.ciadoslivros.com.br/ling               
 

BASTOS, NEUSA 
     

ua-portuguesa-aspectos- 
   

http://www.livrariacultura.com.br/p/li 
          

 ASPECTOS LINGUÍSTICOS, 2012 EDUC ; PUCSP 9788528304428 R$ 45,00 28/11/2016 - 13h55 R$ 45,00 28/11/2016 - 14h01     5 R$ 45,00 R$ 225,00 

138 
BARBOSA (ORG.) CULTURAIS E IDENTITÁRIOS      linguisticos-culturais-e-identitarios-    ngua-portuguesa-30029361           

      

619116-p174219 
              

                     

        https://www.livrarialoyola.com.br               

 BAGNO, M. (ORG.) LINGUÍSTICA DA NORMA 2002 LOYOLA 9788515025435 R$ 54,80 /detalhes.asp?secao=livros&Co 28/11/2016 - 14h02 R$ 54,80 http://www.saraiva.com.br/linguistic 28/11/2016 - 14h03 R$ 54,80 http://www.livrariacultura.com.br/p 28/11/2016 - 14h03 5 R$ 54,80 R$ 274,00 
        dId=1&ProductId=101229&Men    a-da-norma-119026.html    /linguistica-da-norma-3102464       

139        u=1               

        
http://www.ciadoslivros.com.br/loca 

   http://www.travessa.com.br/a-           
 BHABHA, HOMI K. LOCAL DA CULTURA, O 2ED/2013 ED. UFMG 9788542300147 R$ 63,00 28/11/2016 - 14h11 R$ 63,00 local-da-cultura/artigo/5590b59f- 28/11/2016 - 14h12     7 R$ 63,00 R$ 441,00 
        l-da-cultura-o-574054-p147856    

7301-4cfd-b4d3-eed3237d225d 
          

140                      
                      

                       

  
LONDRES E PARIS NO 

         http://www.saraiva.com.br/londres-e           
 

BRESCIANI, MARIA 
     

http://www.livrariacultura.com.br/p/l 
   

paris-no-seculo-xix-o-espetaculo-da- 
   

http://www.acaiaca.com.br/Sino 
      

 SÉCULO XIX: O ESPETÁCULO 8ED/1996 BRASILIENSE 9788511020526 R$ 31,60 28/11/2016 - 14h13 R$ 34,40 28/11/2016 - 14h13 R$ 34,44 28/11/2016 - 14h16 5 R$ 33,48 R$ 167,40 

141 
STELLA DA POBREZA      ondres-e-paris-no-seculo-xix-55426    pobreza-col-tudo-e-historia-    pse.aspx?id=2016657       

          

321827.html 
          

                     

        http://www.travessa.com.br/O_L               

        ONGO_SECULO_XX_DINHEIR    
http://www.martinsfontespaulista.co 

          
    

CONTRAPONTO 
   

O_PODER_E_AS_ORIGENS_D 
      

http://www.contrapontoeditora.co 
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                uto/249677/livro-manual-de-       

        
http://editora.fgv.br/manual-de- 

   http://www.martinsfontespaulista.co    historia-       
 

ALBERTI, VERENA MANUAL DE HISTÓRIA ORAL 3ED/2013 FGV 9788522504732 R$ 60,00 28/11/2016  15h35 R$ 60,00 m.br/manual-de-historia-oral- 28/11/2016  15h36 R$ 54,99 oral?condition=NEW&epar=10241 28/11/2016  15h42 2 R$ 58,33 R$ 116,66  
historia-oral            

190258.aspx/p 
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                _term=COMPARADORESSUB&se       
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 HALBWACHS, M. MEMÓRIA COLETIVA, A 2006 CENTAURO 9788588208742 R$ 37,00 http://www.saraiva.com.br/a- 28/11/2016  14h01 R$ 37,00 http://www.centauroeditora.com.br/ 28/11/2016  14h02 R$ 37,00 http://www.ciadoslivros.com.br/me 28/11/2016  14h01 5 R$ 37,00 R$ 185,00 

148        memoria-coletiva-1387079.html        moria-coletiva-a-328773-p52024       
                       

        
http://www.edufba.ufba.br/2012/08/ 

   http://www.travessa.com.br/memori           
  

MEMÓRIAS DA ÁFRICA: 
        

as-da-africa-patrimonios-museus-e- 
          

       

memorias-da-africa-patrimonios- 
      

http://www.livrariacultura.com.br/p 
      

 SANSONE, LIVIO (ORG.) PATRIMÔNIOS, MUSEUS E 2012 EDUFBA 9788523209704 R$ 30,00 29/11/2016  13h25 R$ 30,00 politicas-das- 29/11/2016  13h26 R$ 30,00 29/11/2016  13h26 2 R$ 30,00 R$ 60,00 
  POLÍTICAS DAS IDENTIDADES      museus-e-politicas-das-    identidades/artigo/50cdca90-f0f1-    /memorias-da-africa-5157059       

149 
      

identidades/ 
             

          
42aa-aa78-f0ecebd7757f 

          

                     

150 
ARISTÓTELES METAFÍSICA 2012 EDIPRO 9788572838115 R$ 79,00 http://www.livrariacultura.com.br/p/ 28/11/2016  13h57 R$ 79,00 http://www.saraiva.com.br/metafisic 28/11/2016  13h58 R$ 79,00 http://edipro.com.br/produto/metaf 28/11/2016  13h59 2 R$ 79,00 R$ 158,00 

       metafisica-30184543    a-2-ed-2012-4089362.html    isica/       

        http://www.ciadoslivros.com.br/met               

        afisica-dos-costumes-656019-               

        p200330?utm_source=Buscape&ut        http://www.universovozes.com.br/l       

 KANT, IMMANUEL METAFÍSICA DOS COSTUMES 2013 VOZES 9788532646514 R$ 80,70 m_medium=Comparadores&utm_c 28/11/2016  13h56 R$ 80,70 http://www.saraiva.com.br/metafisic 28/11/2016  13h54 R$ 80,70 ivrariavozes/web/view/DetalhePro 28/11/2016  13h55 2 R$ 80,70 R$ 161,40 
        ampaign=Buscape&origem=buscap    a-dos-costumes-6414907.html    dutoCommerce.aspx?ProdId=853       

        e&utm_source=buscape&utm_medi        2646514       
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       um=buscape&utm_campaign=busc               
       ape               

                      

        
http://www.travessa.com.br/metafisi 

   http://www.submarino.com.br/produ    
http://www.martinsfontespaulista.c 

      
 

VIVEIROS DE CASTRO, 
         

to/124191945?oferta=31323431393 
         

 METAFÍSICAS CANIBAIS 2015 COSAC NAIFY 9788540509306 R$ 45,00 cas-canibais/artigo/c30d1299-8418- 28/11/2016  15h29 R$ 40,50 28/11/2016  15h30 R$ 45,00 om.br/metafisicas-canibais- 28/11/2016  15h31 7 R$ 43,50 R$ 304,50 

152 
EDUARDO       44b2-b0bc-33eebad67dff    13935332e31353730303032303030    500959.aspx/p       

          

3432312e4e4557 
         

                     

        
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   
http://www.saraiva.com.br/as- 

   http://www.universovozes.com.br/l       
  

METAMORFOSES DA 
           

ivrariavozes/web/view/DetalhePro 
      

 

CASTEL, ROBERT 2002 VOZES 9788532619549 R$ 137,40 as-metamorfoses-da-questao- 29/11/2016 13h27 R$ 137,40 metamorfoses-da-questao-social-5- 29/11/2016 13h29 R$ 137,40 29/11/2016 13h29 2 R$ 137,40 R$ 274,80  QUESTÃO SOCIAL, AS dutoCommerce.aspx?ProdId=853 

153        social-145116    ed-1574152.html    2619541       
                     

 
THIOLLENT, MICHEL J. METODOLOGIA DA PESQUISA- 18ED/200 

    http://www.livrariacultura.com.br/p/    http://www.americanas.com.br/prod    http://www.cortezeditora.com.br/m       
 

CORTEZ 9788524917165 R$ 34,00 metodologia-da-pesquisa-acao- 28/11/2016  13h48 R$ 34,00 uto/7461115/livro-metodologia-da- 28/11/2016  13h51 R$ 34,00 etodologia-da-pesquisa-acao- 28/11/2016  13h49 2 R$ 34,00 R$ 68,00 

154 
M. AÇÃO 8     

3179319 
   

pesquisa-acao 
   

1018.aspx/p 
      

                   

  

METODOLOGIA DO 
     http://www.saraiva.com.br/metodol    

http://www.grupogen.com.br/metod 
          

 DEMO, PEDRO 2009 ATLAS 9788522426478 R$ 90,00 ogia-do-conhecimento-cientifico- 25/05/2016 09:17hs R$ 90,00 28/11/2016  13h46     2 R$ 90,00 R$ 180,00 

155  CONHECIMENTO CIENTÍFICO      447746.html    ologia-conhecimento-cientifico           
                     

 
SEVERINO, ANTÔNIO METODOLOGIA DO 24ED/200 

    http://www.livrariacultura.com.br/p/    http://www.saraiva.com.br/metodolo    http://www.cortezeditora.com.br/m       
 

CORTEZ 9788524924484 R$ 59,00 metodologia-do-trabalho-cientifico- 28/11/2016  13h39 R$ 59,00 gia-do-trabalho-cientifico-24-ed- 28/11/2016  13h40 R$ 54,00 etodologia-do-trabalho-cientifico- 28/11/2016  13h41 2 R$ 57,33 R$ 114,66 
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JOAQUIM TRABALHO CIENTÍFICO 7     

46331550 
   

9356417.html 
   

1642.aspx/p 
      

                   

  METODOLOGIA DO                     

  TRABALHO CIENTIFICO:      

http://www.saraiva.com.br/meto 
              

 LAKATOS, EVA MARIA; PROCEDIMENTOS BÁSICOS,         
http://www.grupogen.com.br/met 

   
http://www.americanas.com.br/ 

      
 MARCONI, MARINA DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA, 7ED/2007 ATLAS 9788522448784 R$ 98,00 dologia-do-trabalho-cientifico-7- 28/11/2016  13h30 R$ 98,00 28/11/2016  13h32 R$ 84,25 28/11/2016  13h34 6 R$ 93,42 R$ 560,52 

 ANDRADE. PROJETO E RELATÓRIO,      edicao-1988586.html'    odologia-trabalho-cientifico    produto/6565543       
                    

157 
 PUBLICAÇÕES E TRABALHOS                     
 CIENTIFICOS                     

                      

                http://www.travessa.com.br/METO       

 GIL, ANTONIO CARLOS MÉTODOS E TÉCNICAS DE 6ED/2008 ATLAS EDITORA 9788522451425 R$ 95,00 http://www.grupogen.com.br/metod 28/11/2016  15h19 R$ 80,75 http://www.americanas.com.br/prod 28/11/2016  15h20 R$ 95,00 DOS_E_TECNICAS_DE_PESQUI 25/05/2016 08:57hs 3 R$ 90,25 R$ 270,75 
  PESQUISA SOCIAL      os-tecnicas-pesquisa-social    uto/6745657    SA_SOCIAL/artigo/c53ad037-e5f0-       

158                4891-9047-35a261ccbf3e       
                      

                       

  MORTE É UMA FESTA, A:                     

 
REIS, JOÃO JOSÉ 

RITUAIS FÚNEBRES E 
1991 

COMPANHIA DAS 
9788571641914 R$ 59,90 

http://www.livrariacultura.com.br/p/ 
28/11/2016  13h15 R$ 59,90 

http://www.companhiadasletras.co 
28/11/2016  13h16 R$ 59,90 

http://www.acaiaca.com.br/Sinops 
28/11/2016  13h18 3 R$ 59,90 R$ 179,70  

REVOLTA POPULAR NO LETRAS a-morte-e-uma-festa-64268 m.br/detalhe.php?codigo=10290 e.aspx?id=2045725 

159 
                 

 BRASIL DO SÉCULO XIX                     

        http://livraria.folha.com.br/livros/    
http://www.edufba.ufba.br/2013/ 

          
 

PACHECO, ANA MULHER NEGRA- 
     

filosofia/mulher-negra- 
             

 
2013 EDUFBA 9788523211158 R$ 45,00 28/11/2016  13h13 R$ 45,00 12/mulher-negra-afetividade-e- 28/11/2016  13h14 

    
2 R$ 45,00 R$ 90,00  

CLAUDIA LEMOS AFETIVIDADE E SOLIDÃO afetividade-solidao-ana-claudia- 
    

         
solidao/ 
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lemos-pacheco-1229428.html 
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SCHUMAHER, SCHUMA; MULHERES NEGRAS DO 
 

SENAC SÃO 
         

storia/mulheres-negras-brasil-ed- 
      

 
2014 9788574583433 R$ 30,60 oduto/117838296/livro-mulheres- 28/11/2016  13h08 R$ 34,00 mulheres-negras-do-brasil- 28/11/2016  13h09 R$ 34,00 28/11/2016  13h09 2 R$ 32,87 R$ 65,74  

BRAZIL, ERICO VITAL BRASIL PAULO condensada-erico-vital-brazil- 

161 
    

negras-no-brasil 
   

42199956 
         

             
1222533.html 
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APPIAH, KWAME 

NA CASA DE MEU PAI: A      
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   
http://www.contrapontoeditora.co 

   ASA_DE_MEU_PAI_A_AFRICA_       
 ÁFRICA NA FILOSOFIA DA 2ED/2007 CONTRAPONTO 9788585910167 R$ 68,00 28/11/2016  12h58 R$ 68,00 28/11/2016  12h59 R$ 68,00 NA_FILOSOFIA_DA_CULTURA/a 28/11/2016  13h03 2 R$ 68,00 R$ 136,00 
 ANTHONY CULTURA      na-casa-de-meu-pai-79234    m.br/produto.php?id=46    rtigo/401438a7-c13e-4a4a-a6c6-       

162 
                    

               19988fda3db1       
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FISCHER, ERNST NECESSIDADE DA ARTE, A 2007 LTC 9788521615552 R$ 129,00 http://www.grupogen.com.br/a- 28/11/2016 15h07 R$ 119,00 http://www.americanas.com.br/prod 28/11/2016 15h09     4 R$ 124,00 R$ 496,00 
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ROCHA, JOÃO CEZAR NENHUM BRASIL EXISTE: 

     
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   pses1.asp?chave=196&topico=    NHUM_BRASIL_EXISTE_PEQ       
 

2003 TOPBOOKS 9788574750675 R$ 113,00 28/11/2016  12h54 R$ 113,00 Nenhum%20Brasil%20existe%2 28/11/2016  12h55 R$ 113,00 UENA_ENCICLOPEDIA/artigo/ 28/11/2016  12h55 2 R$ 113,00 R$ 226,00  
DE CASTRO PEQUENA ENCICLOPÉDIA nenhum-brasil-existe-722789          

0%97%20Pequena%20enciclop 
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MA_LINGUISTICA/artigo/1aa6d 
   

http://www.acaiaca.com.br/Sino 
      

 BAGNO, M. NORMA LINGUÍSTICA 2001 LOYOLA 9788515023431 R$ 44,90 os_descricao.asp?lang=&codigo 28/11/2016  12h30 R$ 44,90 28/11/2016  12h32 R$ 44,90 28/11/2016  12h47 5 R$ 44,90 R$ 224,50 
        

_produto=5358 
   172-eb55-46a8-881e-    pse.aspx?id=2116476       
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NOSSOS COLONIZADORES 

     http://www.edufba.ufba.br/2011/12/    
http://www.saraiva.com.br/nossos- 

          
       

nossos-colonizadores-africanos- 
             

 

TAVARES, ILDÁSIO AFRICANOS: PRESENÇA E 2009 EDUFBA 9788523205843 R$ 20,00 28/11/2016  12h25 R$ 20,00 colonizadores-africanos-2-ed-2009- 28/11/2016  12h26 
    

2 R$ 20,00 R$ 40,00  presenca-e-tradicao-negra-na-bahia     

166  TRADIÇÃO NEGRA NA BAHIA      2%C2%AA-edicao/    2870506.html           
                     

        
http://livraria.folha.com.br/livros/filo 

   http://www.submarino.com.br/produ           
           

to/115814346/livro-a-nova-filosofia- 
          

        
sofia/nova-filosofia-educa-paulo- 

             

           

da- 
          

 
CASTRO, SUSANA; 

      
ghiraldelli-jr-susana-castro- 

      
http://www.manole.com.br/nova- 

      

 

NOVA FILOSOFIA DA 
        

educacao?WT.srch=1&condition=N 
         

 GHIRALDELLI JR., 2014 MANOLE 9788520433133 R$ 58,00 1206786.html?tracking_number=63 28/11/2016  11h30 R$ 49,00 28/11/2016  11h31 R$ 58,00 filosofia-da-educacao-a- 28/11/2016  11h32 5 R$ 55,00 R$ 275,00 
 PAULO EDUCAÇÃO, A      &utm_source=buscape&utm_mediu    EW&epar=bp_pl_00_go_g35177&g    ghiraldell/p       
          

clid=CI6qn7TUy9ACFQeBkQodcY4 
         

        
m=buscape&utm_campaign=busca 

             

           

GSA&opn=XMLGOOGLE&sellerId= 
          

167 
       

pe 
             

          00776574000660           
                     

                      

    EDITORA E    http://www.ciadoslivros.com.br/o    http://www.martinsfontespaulista.co    
http://www.livrariacultura.com.br/p 

      
 

CAMBA, SALETE 
  

LIVRARIA 
   

ngs-e-escolas-publicas-uma- 
   

m.br/ongs-e-escolas-publicas-uma- 
         

 ONGS E ESCOLAS PÚBLICAS 2009 9788561910389 R$ 22,00 28/11/2016  11h22 R$ 22,00 28/11/2016  11h25 R$ 22,00 /ongs-e-escolas-publicas- 28/11/2016  11h23 5 R$ 22,00 R$ 110,00 
 VALESAN   INSTITUTO    relacao-em-construcao-vol-2-    relacao-em-construcao-    15009190       

168 
   

PAULO FREIRE 
   

425630-p83859 
   

330362.aspx/p 
         

                   

            http://www.submarino.com.br/pr           

            oduto/7164727/livro-origens-           

            africanas-do-brasil-           

        
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   contemporaneo-historias-linguas           
  

ORIGENS AFRICANAS DO 
        

culturas-e- 
   

http://www.acaiaca.com.br/Sino 
      

 MUNANGA, KABENGELE 2009 GLOBAL 9788526012660 R$ 49,00 origens-africanas-do-brasil- 28/11/2016  14h59 R$ 37,99 28/11/2016 15h02 R$ 49,00 28/11/2016 15h04 2 R$ 45,33 R$ 90,66 
  BRASIL CONTEMPORÂNEO      contemporaneo-11027471    civilizacoes?condition=NEW&ep    pse.aspx?id=15024846       
           

ar=102414&opn=COMPARADO 
          

                      

            RESSUB&s_term=COMPARAD           

            ORESSUB&sellerId=007765740           

169            00660           

                http://www.travessa.com.br/OR       
  ORIGENS DO              IGENS_DO_TOTALITARISMO       

 ARENDT, HANNAH TOTALITARISMO: ANTI- 2012 COMPANHIA DE 9788535922042 R$ 42,90 http://www.livrariacultura.com.br/p/ 28/11/2016  11h10 R$ 42,90 http://www.companhiadasletras.co 28/11/2016  11h10 R$ 42,90 _ANTISSEMITISMO_IMPERIA 28/11/2016  11h11 7 R$ 42,90 R$ 300,30 
  SEMITISMO, IMPERIALISMO E  BOLSO    origens-do-totalitarismo-30375107    m.br/detalhe.php?codigo=80196    LISMO_E_TOTALITARISMO/a       

  TOTALITARISMO              rtigo/015e9d90-a86e-4323-       

170 
               a5c9-a45f3806ce7a       
                      

                       

  PARTICIPAÇÃO E      
http://www.saraiva.com.br/participa 

       http://livraria.folha.com.br/livros/p       
  

DELIBERAÇÃO: TEORIA 
            

oliticas-publicas/participa-delibera- 
      

       
cao-e-deliberacao-teoria- 

             

  

DEMOCRÁTICA E 
        

http://www.editora34.com.br/detalh 
   

marcos-nobre-org-vera-schattan- 
      

 

COELHO, V.; NOBRE, M. 2004 EDITORA 34 9798573263137 R$ 64,00 democratica-e-experiencias-instit- 28/11/2016  11h04 R$ 64,00 28/11/2016  11h05 R$ 64,00 28/11/2016  11h07 2 R$ 64,00 R$ 128,00  EXPERIÊNCIAS e.asp?id=302 1341790.html?tracking_number=7 
  INSTITUCIONAIS NO BRASIL      no-brasil-contemporaneo-        73&gclid=CPv88MzPy9ACFQSBk       
       

166454.html 
             

171 
 

CONTEMPORÂNEO 
            

QodCbgGug 
      

                    
                      

                       

 BRUNSCHWIG, HENRI. A       http://www.livrariacultura.com.br        http://www.travessa.com.br/A_PA       
 

PARTILHA DA ÁFRICA PARTILHA DA ÁFRICA NEGRA, 
        

http://www.editoraperspectiva.com. 
   

RTILHA_DA_AFRICA_NEGRA/arti 
      

 2015 PERSPECTIVA 9788527302784 R$ 36,00 /p/a-partilha-da-africa-negra- 28/11/2016  11h00 R$ 36,00 28/11/2016  11h01 R$ 36,00 28/11/2016  11h00 3 R$ 36,00 R$ 108,00 

172 
NEGRA. SÃO PAULO: A      

3015291 
   br/index.php?apg=cat&npr=82    go/baedf9ab-e94f-4d96-bc12-       

PERSPECTIVA, 2015.              4373d27dbd8a       

 
GADOTTI, MOACIR; 

PAULO FREIRE E AMÍLCAR  EDITORA E    http://www.ciadoslivros.com.br/paul    http://www.submarino.com.br/pr           
 

CABRAL: A 
 

LIVRARIA 
   

o-freire-e-amilcar-cabral-a- 
   oduto/9869827/paulo-freire-e-           

 

ROMÃO, JOSÉ 2012 9788561910853 R$ 22,00 28/11/2016  10h53 R$ 19,80 28/11/2016  10h54 
    

5 R$ 20,90 R$ 104,50  DESCOLONIZAÇÃO DAS INSTITUTO descolonizacao-das-mentes-vol-3- amilcar-cabral-a-descolonizacao-     
 EUSTÁQUIO 

MENTES 
 

PAULO FREIRE 
   

serie-unifreire-696559-p531273 
   

das-mentes-vol.3-serie-unifreire 
          

173                   
                      

                       

  
PEDAGOGIA DA AUTONOMIA: 

         http://www.saraiva.com.br/pedagogi           
  

44ED/201 
    

http://www.livrariacultura.com.br/p/ 
   

a-da-autonomia-saberes- 
   

http://www.record.com.br/livro_sin 
      

 FREIRE, PAULO SABERES NECESSÁRIOS À PAZ E TERRA 9788577531639 R$ 27,90 28/11/2016  10h50 R$ 27,90 28/11/2016  10h51 R$ 27,90 28/11/2016  10h51 7 R$ 27,90 R$ 195,30 
  

PRÁTICA EDUCATIVA 
3     pedagogia-da-autonomia-22647220    necessarios-a-pratica-educativa-43-    opse.asp?id_livro=27663       

174 
          

ed-2011-3540312.html 
          

                     

        http://livraria.folha.com.br/livros/soc               

        iologia/pensamento-pol-tico-cl-               

 
QUIRINO CÉLIA; SADEK, 

PENSAMENTO POLÍTICO  
MARTINS 

   ssico-celia-galvao-quirino-    http://www.martinsfontespaulista.co    
http://www.acaiaca.com.br/Sino 

      
 CLÁSSICO, O : MAQUIAVEL, 2003 9788533618107 R$ 80,00 1014364.html?tracking_number=63 28/11/2016  10h49 R$ 80,00 m.br/pensamento-politico-classico- 28/11/2016  10h47 R$ 80,00 28/11/2016  10h48 7 R$ 80,00 R$ 560,00 
 MARIA (ORGS.) HOBBES, MONTESQUIEU  FONTES    &utm_source=buscape&utm_mediu    o-118547.aspx/p    pse.aspx?id=2062435       
                    

175 
       m=buscape&utm_campaign=busca               
       pe               

                      

  PÈRÈGÚN E OUTRAS      http://www.edufba.ufba.br/2011/12/    
http://www.saraiva.com.br/peregun- 

          
  

FABULAÇÕES DA MINHA 
     

peregun-e-outras-fabulacoes-da- 
             

 

AYOH’OMIDIRE, FELIX 2006 EDUFBA 9788523203863 R$ 25,00 28/11/2016  10h42 R$ 25,00 e-outras-fabulas-da-minha-terra- 28/11/2016  10h41 
    

2 R$ 25,00 R$ 50,00  TERRA (CONTOS CANTADOS minha-terra-contos-cantados-ioruba     

176  IORUBA-AFRICANOS)      africanos/    1974299.html           
                    

  
PESQUISA QUALITATIVA COM 

     http://www.universovozes.com.br/liv               
 

BAUER, M. W.; 12ED/200 
    

rariavozes/web/view/DetalheProdut 
   

http://www.acaiaca.com.br/Sinopse. 
          

 TEXTO, IMAGEM E SOM: UM VOZES 9788532627278 R$ 105,00 28/11/2016  14h46 R$ 105,00 28/11/2016  14h52     4 R$ 105,00 R$ 420,00 

177 
GASKELL, G. (ORG.) MANUAL PRÁTICO 5     oCommerce.aspx?ProdId=8532627    aspx?id=2095706           

      

277 
              

                     

  
PESQUISA QUALITATIVA EM 

     
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   http://www.universovozes.com.br/liv    
http://www.saraiva.com.br/pesquis 

      
          

rariavozes/web/view/DetalheProdut 
         

 

CHIZOTTI, ANTÔNIO CIÊNCIAS HUMANAS E 2ED/2006 VOZES 9788532633903 R$ 43,70 pesquisa-qualitativa-em-ciencias- 28/11/2016  10h34 R$ 43,70 28/11/2016  10h35 R$ 43,70 a-qualitativa-em-ciencias- 28/11/2016  10h36 2 R$ 43,70 R$ 87,40  oCommerce.aspx?ProdId=8532633 

178  SOCIAIS      humanas-e-sociais-5053254    900    humanas-e-sociais-1565021.html       
                     

 VELHO, GILBERTO; PESQUISAS URBANAS:  

JORGE ZAHAR 
   http://www.martinsfontespaulista.co    

http://www.zahar.com.br/livro/pesqu 
   

http://www.acaiaca.com.br/Sino 
      

 KUSCHNIER, KARINA DESAFIOS DO TRABALHO 2003 9788571107199 R$ 59,90 m.br/pesquisas-urbanas- 28/11/2016  10h30 R$ 59,90 28/11/2016  10h31 R$ 59,90 28/11/2016  10h34 2 R$ 59,90 R$ 119,80 

179 (ORGS.) ANTROPOLÓGICO  EDITORES    107775.aspx/p    isas-urbanas    pse.aspx?id=2085866       

 
DAVIS, MIKE. PLANETA FAVELA 2006 

BOITEMPO 
9788575590874 R$ 47,00 

http://www.martinsfontespaulista.co 
28/11/2016  10h23 R$ 54,00 

http://www.saraiva.com.br/planeta- 
28/11/2016  10h24 R$ 54,00 

http://www.boitempoeditorial.com. 
28/11/2016  10h25 5 R$ 51,67 R$ 258,35 

180 EDITORIAL m.br/planeta-favela-200339.aspx/p favela-1563560.html br/v3/titles/view/planeta-favela                   
                      

                       

        http://www.saraiva.com.br/platao-    http://www.submarino.com.br/produ    http://livraria.folha.com.br/livros/bi       

181 

ANNAS, JULIA PLATÃO 2012 LP&M 9788525426208 R$ 15,90 col-lpm-pocket-encyclopaedia- 28/11/2016  10h09 R$ 12,99 to/110956425/platao-colecao-lepm- 28/11/2016  10h10 R$ 15,90 ografias-e-memorias/plat-julia- 28/11/2016  10h11 2 R$ 14,93 R$ 29,86 

       4058846.html    pocket-encyclopaedia    annas-1178567.html       
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PODE O SUBALTERNO 

     http://www.travessa.com.br/pode-o-    
http://www.saraiva.com.br/pode- 

          
 SPIVAK, GAYATRI 2014 UFMG 9788570418166 R$ 28,00 subalterno-falar/artigo/ba27fe75- 28/11/2016  10h00 R$ 28,00 28/11/2016  10h03     2 R$ 28,00 R$ 56,00 

182  FALAR?      d53c-4790-9c5f-3d501d283054    o-subalterno-falar-3056544.html           
                     

        http://www.papirus.com.br/livros_de               

        talhe.aspx?chave_livro=3574&pagi    
http://www.travessa.com.br/por-que- 

   
http://www.saraiva.com.br/por-que- 

      
 

DUARTE JÚNIOR, JOÃO 
      

na=0&origem=livros.aspx&opcao=p 
            

 
POR QUE ARTE-EDUCAÇÃO? 1983 PAPIRUS 9788530800031 R$ 32,50 28/11/2016  09h53 R$ 32,50 arte-educacao/artigo/fe89e358- 28/11/2016  09h55 R$ 32,50 arte-educacao-col-agere- 28/11/2016  09h56 5 R$ 32,50 R$ 162,50  

FRANCISCO esquisa&qual=titulo&descricao=Por           
3438-4e0f-bea7-705f1cd289dd 

   
338872.html 

      

        

%20que%20arte- 
            

183 
                     

       educa%C3%A7%C3%A3o?               

  
POR UMA OUTRA 

         http://www.travessa.com.br/por-           
           

uma-outra-globalizacao-do- 
          

  

GLOBALIZAÇÃO: DO 19ED/201 
    

http://www.livrariacultura.com.br/p/ 
      

http://www.record.com.br/livro_sin 
      

 SANTOS, MILTON RECORD 9788501058782 R$ 42,90 28/11/2016  09h49 R$ 42,90 pensamento-unico-a-consciencia- 28/11/2016  09h50 R$ 42,90 28/11/2016  09h51 2 R$ 42,90 R$ 85,80 
  PENSAMENTO ÚNICO À 1     por-uma-outra-globalizacao-373189    universal/artigo/799cafc6-1715-    opse.asp?id_livro=23652       

184 
 

CONSCIÊNCIA UNIVERSAL 
                   

          
4cae-bb7e-cb0e402dcbd4 

          

                     

                http://www.submarino.com.br/prod       
  

POVO BRASILEIRO, O: A 
         http://www.travessa.com.br/o-povo-    uto/125733734/livro-povo-       

       

http://www.livrariacultura.com.br/p/ 
   

brasileiro-a-formacao-e-o-sentido- 
   

brasileiro?condition=NEW&epar=1 
      

 RIBEIRO, DARCY FORMAÇÃO E O SENTIDO DO 3ED/2015 GLOBAL EDITORA 9788526022256 R$ 52,00 28/11/2016  09h43 R$ 52,00 28/11/2016  09h44 R$ 41,99 28/11/2016  09h47 2 R$ 48,67 R$ 97,34 
  BRASIL      o-povo-brasileiro-40044848    do-brasil/artigo/25f9e17f-f72e-4f24-    02414&opn=COMPARADORESS       
           

9fe8-f8be65ab171c 
   

UB&s_term=COMPARADORESS 
      

                     

185                UB&sellerId=00776574000660       
                      

                       

  PRAZER DA PRODUÇÃO          
http://www.saraiva.com.br/o-prazer- 

   
http://www.ciadoslivros.com.br/ 

      
  

CIENTÍFICA: DIRETRIZES 
     

http://www.hagnos.com.br/produtos 
            

 
AZEVEDO, ISRAEL BELO 2012 UNITED PRESS 9788524304248 R$ 34,90 28/11/2016  09h38 R$ 34,90 da-producao-cientifica- 28/11/2016  09h38 R$ 34,90 prazer-da-producao-cientifica-o 28/11/2016  09h39 5 R$ 34,90 R$ 174,50  

PARA ELABORAÇÃO DE .asp?codigo=215           

4075626.html 
   

587871-p159501 
      

186  TRABALHOS CIENTÍFICOS                   
                     

                       

  
PRECONCEITO E 

     http://livraria.folha.com.br/livros/soc               
       

iologia/preconceito-discrimina- 
       

http://www.editora34.com.br/detal 
      

  
DISCRIMINAÇÃO: QUEIXAS DE 

                  

 

GUIMARÃES, ANTONIO 
     

antonio-s-rgio-alfredo-guimar-es- 
   

http://www.saraiva.com.br/preconce 
   

he.asp?id=307&busca=PRECONC 
      

 OFENSAS E TRATAMENTO 2ED/2004 EDITORA 34 8573263180 R$ 43,00 28/11/2016  09h34 R$ 43,00 28/11/2016  09h36 R$ 43,00 28/11/2016  09h36 2 R$ 43,00 R$ 86,00 
 SÉRGIO ALFREDO DESIGUAL DOS NEGROS NO      1178601.html?tracking_number=77    itos-e-descriminacao-169406.html    EITO%20E%20DISCRIMINA%C7       
       

3&gclid=CLyhz- 
       

%C3O 
      

187 
 

BRASIL 
                  

      
u6y9ACFQOAkQod0KEKOA 

              

                     

  
PRETO NO BRANCO: RAÇA E 

     http://www.travessa.com.br/preto-    
http://www.saraiva.com.br/preto-no- 

          
       

no-branco-raca-e-nacionalidade-no- 
             

  

NACIONALIDADE DO 
 

COMPANHIA DAS 
      

branco-raca-e-nacionalidade-no- 
   

http://www.companhiadasletras.co 
      

 SKIDMORE, THOMAS 2012 9788535920574 R$ 54,90 pensamento-brasileiro-1870- 28/11/2016  09h29 R$ 54,90 28/11/2016  09h30 R$ 54,90 28/11/2016  09h31 5 R$ 54,90 R$ 274,50 
  PENSAMENTO BRASILEIRO  LETRAS    1930/artigo/f574f426-01d3-47f2-    pensamento-brasileiro-1870-1930-    m.br/detalhe.php?codigo=13014       

188 
 

(1870-1930) 
        

4040404.html 
          

      8c29-eae3bfd6a229              

                     

            http://www.travessa.com.br/proble           

  PROBLEMAS DE GÊNERO:  
CIVILIZAÇÃO 

   
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   mas-de-genero-feminismo-e-    
http://www.record.com.br/livro_sin 

      
 BUTLER, JUDITH FEMINISMO E SUBVERSÃO 2003 9788520006115 R$ 42,90 28/11/2016  09h25 R$ 42,90 subversao-da- 28/11/2016  09h27 R$ 42,90 28/11/2016  09h26 5 R$ 42,90 R$ 214,50 
  DA IDENTIDADE  BRASILEIRA    problemas-de-genero-682035    identidade/artigo/98f2f0b4-c3dc-    opse.asp?id_livro=28882       

189 
                    

           4d7e-8a52-5d405f5e66bc           

  PUREZA E PERIGO: ENSAIO      
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   http://www.editoraperspectiva.com.    http://livraria.folha.com.br/livros/fil       
 

DOUGLAS, MARY SOBRE A NOÇÃO DE 2ed/2010 PERSPECTIVA 9788527309080 R$ 43,00 28/11/2016  09h19 R$ 43,00 br/index.php?apg=cat&npr=530&uid 28/11/2016  09h20 R$ 43,00 osofia/pureza-perigo-mary- 28/11/2016  09h21 5 R$ 43,00 R$ 215,00 

190 
pureza-e-perigo-22380352  

POLUIÇÃO E TABU 
        

= 
   

douglas-1336752.html 
      

                   

  
QUADROS DE GUERRA: 

         http://www.travessa.com.br/quadros           
   

CIVILIZAÇÃO 
   

http://www.record.com.br/livro_s 
   

de-guerra-quando-a-vida-e-passivel- 
   

http://www.acaiaca.com.br/Sino 
      

 BUTLER, JUDITH QUANDO A VIDA É PASSÍVEL 2015 9788520009659 R$ 39,00 28/11/2016  09h17 R$ 39,00 28/11/2016  09h17 R$ 39,00 28/11/2016  09h18 2 R$ 39,00 R$ 78,00 

191 
 DE LUTO?  BRASILEIRA    inopse.asp?id_livro=28924    de-luto/artigo/0b557ef8-6e40-4c01-    pse.aspx?id=15067481       
          

aeee-eb995570f374 
          

                     

  

QUALIDADE DO 
     http://www.saraiva.com.br/a-    http://editoraunesp.com.br/catalogo    

http://www.acaiaca.com.br/Sino 
      

 THOMAS, VINOD 2003 UNESP 9788571394414 R$ 52,00 qualidade-do-crescimento- 28/11/2016  09h12 R$ 52,00 /8571394415,qualidade-do- 28/11/2016  09h13 R$ 52,00 28/11/2016  09h15 5 R$ 52,00 R$ 260,00 

192  CRESCIMENTO, A      129039.html    crescimento-a    pse.aspx?id=2166432       
 

CHALMERS, ALAN 
      

http://www.saraiva.com.br/o-que-e- 
   

http://www.livrariacultura.com.br/p/ 
   http://www.martinsfontespaulista.c       

 

QUE É CIÊNCIA AFINAL, O? 1999 BRASILIENSE 9788511120615 R$ 68,00 28/11/2016  09h01 R$ 68,00 28/11/2016  09h02 R$ 68,00 om.br/o-que-e-ciencia-afinal- 28/11/2016  09h10 5 R$ 68,00 R$ 340,00 

193 
FRANCIS ciencia-afinal-352093.html o-que-e-ciencia-afinal--82256             

30940.aspx/p 
      

                     

        

http://www.livrariacultura.com.br/p/ 
   

http://www.saraiva.com.br/o-que-e- 
   http://www.loyola.com.br/produtos       

 HADOT, PIERRE QUE É FILOSOFIA ANTIGA, O? 1999 LOYOLA 9788515017850 R$ 84,00 28/11/2016  08h58 R$ 60,00 28/11/2016  08h59 R$ 60,00 _descricao.asp?lang=pt_br&codig 28/11/2016  09h00 5 R$ 68,00 R$ 340,00 

194        o-que-e-a-filosofia-antiga-253143    a-filosofia-antiga-426581.html    o_produto=3512       
                     

            http://www.travessa.com.br/a-           

 KOPENAWA, DAVI ; QUEDA DO CÉU, A 2015 COMPANHIA DAS 9788535926200 R$ 72,90 http://www.companhiadasletras.co 28/11/2016  08h33 R$ 72,90 queda-do-ceu-palavras-de-um- 28/11/2016  08h36 R$ 72,90 http://www.acaiaca.com.br/Sino 28/11/2016  08h34 5 R$ 72,90 R$ 364,50 

195 
ALBERT, BRUCE   LETRAS    m.br/detalhe.php?codigo=12959    xama-yanomami/artigo/dc80dfbb-    pse.aspx?id=15066692       

           7526-44e2-ab9e-569823725d16           

                http://www.travessa.com.br/A_QU       

 LEITE, FÁBIO RUBENS QUESTÃO ANCESTRAL, A: 2008 PALAS ATHENA 9788560804061 R$ 59,00 http://www.livrariacultura.com.br/p/ 28/11/2016  08h29 R$ 59,00 http://www.saraiva.com.br/a- 28/11/2016  08h30 R$ 59,00 ESTAO_ANCESTRAL_AFRICA_N 28/11/2016  08h31 5 R$ 59,00 R$ 295,00 

196 
DA ROCHA. ÁFRICA NEGRA      a-questao-ancestral-5075006    questao-ancestral-2594381.html    EGRA/artigo/9621aab1-95a8-48c4       

               a55e-e6e6703e20b0       

  RACISMO E ANTI-RACISMO      
http://www.saraiva.com.br/racismo- 

       http://www.martinsfontespaulista.c       
 

CAVALLEIRO, ELIANE NA EDUCAÇÃO: 
        

http://www.acaiaca.com.br/Sinopse. 
   

om.br/racismo-e-anti-racismo-na- 
      

 2001 SELO NEGRO 9788587478146 R$ 65,10 e-anti-racismo-na-educacao- 25/11/2016  15h46 R$ 65,10 25/11/2016  15h53 R$ 65,10 25/11/2016  15h47 5 R$ 65,10 R$ 325,50 
 (ORG.) REPENSANDO A NOSSA      459460.html    aspx?id=2077128    educacao-repensando-nossa-       

197 
 

ESCOLA 
            

escola-6266.aspx/p 
      

                    
                      

                       

 
GUIMARÃES, ANTÔNIO RACISMO E ANTI-RACISMO 

     http://www.editora34.com.br/det    http://www.saraiva.com.br/racismo-    
http://www.acaiaca.com.br/Sino 

      
 1999 EDITORA 34 9788573261394 R$ 52,00 alhe.asp?id=128&busca=racism 25/11/2016  15h40 R$ 52,00 e-anti-racismo-no-brasil- 25/11/2016  15h41 R$ 52,00 25/11/2016  15h45 2 R$ 52,00 R$ 104,00 

198 S. NO BRASIL      o%20e%20anti    432941.html    pse.aspx?id=2051211       
                    

                http://www.papirus.com.br/livro       
  

RAZÕES PRÁTICAS : SOBRE A 
     

http://www.livrariacultura.com.br/p/r 
   http://www.saraiva.com.br/razoes-    s_detalhe.aspx?chave_livro=3       

 

BOURDIEU, PIERRE 2005 PAPIRUS 9788530803933 R$ 52,90 25/11/2016  15h32 R$ 52,90 praticas-sobre-a-teoria-da-acao- 25/11/2016  15h33 R$ 52,90 734&pagina=0&origem=livros. 25/11/2016  15h35 5 R$ 52,90 R$ 264,50  
TEORIA DAS AÇÕES azoes-praticas-59940           

117977.html 
   

aspx&opcao=pesquisa&qual=tit 
      

                     

199 
               ulo&descricao=raz%C3%B5es       
                      

                       

  
REDAÇÃO CIENTÍFICA: A 

         http://www.saraiva.com.br/redacao-           
       

http://www.livrariacultura.com.br/p/r 
   

cientifica-a-pratica-de-fichamentos- 
   

http://www.grupogen.com.br/re 
      

 MEDEIROS, J. B. PRÁTICA DE FICHAMENTOS, 2014 ATLAS 9788522490264 R$ 103,00 25/11/2016  15h19 R$ 103,00 25/11/2016  15h21 R$ 103,00 25/11/2016  15h22 4 R$ 103,00 R$ 412,00 

200 
 RESUMOS, RESENHAS      edacao-cientifica-15060055    resumos-resenhas-12-ed-2014-    dacao-cientifica-23840       
          

7688240.html 
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http://www.livrariacultura.com.br/p/o-que-e-ciencia-afinal--82256
http://www.saraiva.com.br/o-que-e-ciencia-afinal-352093.html
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http://www.travessa.com.br/A_QUESTAO_ANCESTRAL_AFRICA_NEGRA/artigo/9621aab1-95a8-48c4-a55e-e6e6703e20b0
http://www.livrariacultura.com.br/p/a-questao-ancestral-5075006
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  REDENÇÃO DO ROBÔ,A  -      
http://www.saraiva.com.br/a- 

   http://www.submarino.com.br/produ    http://www.gruposummus.com.       
  

MEU ENCONTRO COM A 
        

to/157594?oferta=3135373539352e 
   

br/summus/livro/144/Reden%C 
      

 READ, HERBERT 1986 SUMMUS 9788532302441 R$ 51,90 redencao-do-robo-meu-encontro- 25/11/2016  15h15 R$ 34,99 25/11/2016  15h17 R$ 51,90 25/11/2016  15h17 5 R$ 46,27 R$ 231,35 
  EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA      com-a-educa-354316.html    30303737363537343030303636302    3%A7%C3%A3o+do+Rob%C3       

201 
 

ARTE 
        

e4e4557 
   

%B4,+A 
      

                   

            http://livraria.folha.com.br/livros/eco           
  REESTRUTURAÇÃO      

http://www.universovozes.com.br/liv 
   nomia-e-administracao/reestrutura-           

  

PRODUTIVA: PERSPECTIVAS 
        

produtiva-perspectivas- 
          

 
POCHMANN, MÁRCIO 

     
rariavozes/web/view/DetalheProdut 

             

 
DE DESENVOLVIMENTO 2004 VOZES 9788532629708 R$ 62,20 28/11/2016  14h40 R$ 62,20 1089983.html?tracking_number=63 17/05/2016 14:59hs 

    
2 R$ 62,20 R$ 124,40  

(ORG.) oCommerce.aspx?ProdId=8532629 
    

 
LOCAL COM INCLUSÃO 

        
&utm_source=buscape&utm_mediu 

          

       
709 

             

  
SOCIAL 

        
m=buscape&utm_campaign=busca 

          

                     

202            pe           
                      

                       

  
REINO DOS MESTRES, O: A 

     
http://www.pallaseditora.com.br/ 

       http://www.saraiva.com.br/o-reino-       
          

http://www.livrariacultura.com.br/p/r 
   

dos-mestres-a-tradicao-da-jurema- 
      

 ASSUNÇÃO, LUIZ TRADIÇÃO DA JUREMA NA 2006 PALLAS 9788534703871 R$ 46,00 produto/O_reino_dos_mestres/1 25/11/2016  15h10 R$ 46,00 25/11/2016  15h10 R$ 46,00 25/11/2016  15h11 5 R$ 46,00 R$ 230,00 

203 
 UMBANDA NORDESTINA      

43/ 
   eino-dos-mestres-1442879    na-umbanda-nordestina-       

             202721.html       

                    

        
http://www.livrariacultura.com.br/p/r 

   
http://www.rocco.com.br/livro/?cod= 

   http://www.saraiva.com.br/relativiz       
 DAMATTA, ROBERTO RELATIVIZANDO 2012 ROCCO 9788532501547 R$ 38,50 25/11/2016  15h05 R$ 38,50 25/11/2016  15h06 R$ 38,50 ando-uma-introducao-a- 25/11/2016  15h07 3 R$ 38,50 R$ 115,50 

204 
       elativizando-93105    2089    antropologia-social-342416.html       
                     

                      
                       

        http://www.loyola.com.br/produtos_    http://www.submarino.com.br/produ    
http://www.acaiaca.com.br/Sinops 

      
 

ALVES, RUBEM RELIGIÃO E REPRESSÃO 2005 LOYOLA 9788515031276 R$ 49,90 descricao.asp?lang=pt_BR&codigo 25/11/2016  14h59 R$ 47,90 to/5910867/livro-religiao-e- 25/11/2016  15h03 R$ 49,90 25/11/2016  15h04 5 R$ 49,23 R$ 246,15 

205 
e.aspx?id=2086120        _produto=13133    repressao          

                    

206 
PLATÃO REPÚBLICA, A: [OU SOBRE A 2014 MARTINS 9788580631333 R$ 85,00 http://www.martinsfontespaulista.co 25/11/2016  14h54 R$ 85,00 http://www.livrariacultura.com.br/p/ 25/11/2016  14h55 R$ 85,00 http://www.acaiaca.com.br/Sinops 25/11/2016  14h58 3 R$ 85,00 R$ 255,00 

 JUSTIÇA, DIÁLOGO POLÍTICO]  FONTES    m.br/republica-a-478080.aspx/p    a-republica-42743750    e.aspx?id=15047137       

  
RETRATO DO COLONIZADO 

         
http://www.livrariacultura.com.br/p/r 

   http://www.saraiva.com.br/retrado-       
   

CIVILIZAÇÃO 
   

http://www.record.com.br/livro_s 
      

do-colonizado-precedido-de- 
      

 MEMMI, ALBERT PRECEDIDO PELO RETRATO 1967 9788520007709 R$ 39,90 25/11/2016  12h19 R$ 39,90 etrato-do-colonizado-procedido-de- 25/11/2016  12h21 R$ 39,90 25/11/2016  12h22 2 R$ 39,90 R$ 79,80 

207 
 DO COLONIZADOR  BRASILEIRA    inopse.asp?id_livro=16809    retrato-2258470    retrato-do-colonizador-       
             

1638693.html 
      

                     

 VISENTINI, PAULO 
REVOLUÇÕES E REGIMES 

                    
 

FAGUNDES; PEREIRA, 
     

http://www.livrariacultura.com.br/p/r 
   

http://leituraxxi.com.br/products.php 
          

 
MARXISTAS: RUPTURAS, 

                  

 
ANALÚCIA DANILEVICZ; 2013 LEITURA XXI 9788586880247 R$ 36,00 evolucoes-e-regimes-marxistas- 29/11/2016 14h48 R$ 36,00 ?product=revolu%E7%F5es-e- 29/11/2016 14h47 

    
2 R$ 36,00 R$ 72,00  

EXPERIÊNCIAS E IMPACTO 
    

 
GRÖHMANN, LUIZ 

     
42159889 

   
regimes-marxistas 

          

208 
INTERNACIONAL 

                  

GUSTAVO 
                    

                     

  
SABER LOCAL, O: NOVOS 

         http://www.saraiva.com.br/o-saber-    http://www.universovozes.com.br/l       
       

http://www.livrariacultura.com.br/p/ 
   

local-novos-ensaios-em- 
   

ivrariavozes/web/view/DetalhePro 
      

 
GEERTZ, CLIFFORD ENSAIOS EM ANTROPOLOGIA 2013 VOZES 9788532644572 R$ 72,50 25/11/2016  12h13 R$ 72,50 25/11/2016  12h13 R$ 72,50 25/11/2016  12h14 3 R$ 72,50 R$ 217,50  

o-saber-local-30771606 antropologia-interpretativa-col- dutoCommerce.aspx?ProdId=853 

209 
 

INTERPRETATIVA 
                 

          
antropologia-4869644.html 

   
2644570 

      

                    

            
http://mauad.com.br/index.php?r 

   http://www.travessa.com.br/sa       
        

http://www.livrariacultura.com.br/p/ 
      

mba-o-dono-do- 
      

 
SODRÉ, MUNIZ SAMBA, O DONO DO CORPO 2007 MAUAD 9788585756673 R$ 36,00 25/11/2016  12h09 R$ 36,00 oute=product/product&product_i 25/11/2016  12h10 R$ 36,00 25/11/2016  12h12 2 R$ 36,00 R$ 72,00  

samba-o-dono-do-corpo-168718 corpo/artigo/45122acb-cfa2-            
d=12302 

         

210 
              

48f1-b600-8a17622e0e4c 
      

                     

            http://livraria.folha.com.br/livros/me           

            todologia-de-pesquisa/segredos-           

            truques-pesquisa-howard-saul-    http://www.travessa.com.br/segred       

 BECKER, HOWARD SEGREDOS E TRUQUES DA 2007 JORGE ZAHAR 9788537800461 R$ 59,90 http://www.zahar.com.br/livro/segre 29/11/2016  14h50 R$ 59,90 becker- 29/11/2016  14h52 R$ 59,90 os-e-truques-da- 29/11/2016  14h55 5 R$ 59,90 R$ 299,50 
  PESQUISA      dos-e-truques-da-pesquisa    1024142.html?tracking_number=63    pesquisa/artigo/7bf52303-b04d-       

            &utm_source=buscape&utm_mediu    46be-a949-15468b1913de       

211 
           m=buscape&utm_campaign=busca           
           pe           

                      

  
SEGUNDO SEXO, O: DOIS 

 
NOVA 

   
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   http://www.travessa.com.br/box-o-    http://www.saraiva.com.br/box-       
 

BEAUVOIR, SIMONE DE 2016 9788520921951 R$ 129,90 25/11/2016  11h57 R$ 129,90 segundo-sexo/artigo/b5f7e024-82a3 25/11/2016  11h58 R$ 129,90 o-segundo-sexo-2-volumes- 25/11/2016  11h59 2 R$ 129,90 R$ 259,80  
VOLUMES (BOX) FRONTEIRA segundo-sexo-o-box-46137523 

212 
        

4dd1-9cb1-16f014e77bf1 
   

9280746.html 
      

                    

  
SEGURANÇA PÚBLICA E 

     
http://editoracontexto.com.br/segur 

   http://www.saraiva.com.br/seguranc    
http://www.acaiaca.com.br/Sinops 

      
 

VÁRIOS AUTORES 2006 CONTEXTO 9788572443456 R$ 41,00 25/11/2016  11h46 R$ 41,00 a-publica-e-violencia-o-estado-esta- 25/11/2016  11h47 R$ 41,00 25/11/2016  11h48 2 R$ 41,00 R$ 82,00  
VIOLÊNCIA anca-publica-e-violencia.html e.aspx?id=2082069 

213 
         

cumprindo-seu-papel-1562415.html 
         

                     
                      

                       

  
SITUAÇÃO DA CLASSE 

     
http://www.boitempoeditorial.com.b 

   
http://www.saraiva.com.br/a- 

   http://www.travessa.com.br/a-       
             

situacao-da-classe-trabalhadora- 
      

 
ENGELS, FRIEDRICH TRABALHADORA NA 2008 BOITEMPO 9788575591048 R$ 56,00 r/v3/titles/view/a-situacao-da-classe- 25/11/2016  11h41 R$ 56,00 situacao-da-classe-trabalhadora-na- 25/11/2016  11h42 R$ 56,00 25/11/2016  11h44 2 R$ 56,00 R$ 112,00  

na-inglaterra/artigo/b8337288-   
INGLATERRA, A 

     
trabalhadora-na-inglaterra 

   
inglaterra-2523272.html 

         

214 
            

a3ad-40cf-b1d7-9d0f55dbdd3a 
      

                     
                      

                       

        
http://www.livrariacultura.com.br/p/ 

   http://editoraunesp.com.br/catal           
 

TRAGTENBERG, SOBRE EDUCAÇÃO, POLÍTICA 
        

ogo/8571395519,sobre- 
   

http://www.acaiaca.com.br/Sino 
      

 2004 UNESP 9788571395510 R$ 40,00 sobre-educacao-politica-e- 25/11/2016  11h24 R$ 40,00 25/11/2016  11h25 R$ 40,00 25/11/2016  11h26 5 R$ 40,00 R$ 200,00 
 MAURÍCIO E SINDICALISMO      sindicalismo-786261    educacao-politica-e-sindicalismo    pse.aspx?id=2130626       

215 
          

3-edicao 
          

                     

 HOBSBAWM, ERIC SOBRE HISTÓRIA 2013 COMPANHIA DE 9788535922189 R$ 34,90 http://www.livrariacultura.com.br/p/ 25/11/2016  11h15 R$ 34,90 http://www.saraiva.com.br/sobre- 25/11/2016  11h20 R$ 34,90 http://www.companhiadasletras.co 25/11/2016  11h21 5 R$ 34,90 R$ 174,50 
216    BOLSO    sobre-historia-30743355    historia-4592173.html    m.br/detalhe.php?codigo=80221       

                       

  
SUICÍDIO, O: ESTUDO DE 

     http://www.livrariacultura.com.br/p/    http://www.saraiva.com.br/o-    
http://edipro.com.br/produto/o- 

      
 

DURKHEIM, EMILE. 2013 EDIPRO 9788572838610 R$ 79,00 suicidio-o-estudo-de-sociologia- 25/11/2016  11h08 R$ 79,00 suicidio-estudo-de-sociologia- 25/11/2016  11h09 R$ 79,00 25/11/2016  11h10 2 R$ 79,00 R$ 158,00 

217 
SOCIOLÓGIA suicidio/       

42146834 
   

5531549.html 
         

                    

  
SURDEZ E LIBRAS: 

     http://www.hubeditorial.com.br/site/    
http://www.ciadoslivros.com.br/s 

   http://www.martinsfontespaulist       
 

CARMOZINE, MICHELLE 
     

catalogo/educacao/sinopse/surdez- 
      

a.com.br/surdez-e-libras- 
      

 CONHECIMENTO EM SUAS 2012 HUB EDITORIAL 9788580760651 R$ 26,64 25/11/2016  11h02 R$ 26,64 urdez-e-libras-conhecimento-em- 25/11/2016  11h05 R$ 26,64 25/11/2016  11h07 2 R$ 26,64 R$ 53,28 
 M. 

MÃOS 
     e-libras---conhecimento-em-suas-    

suas-maos-658127-p202496 
   conhecimento-em-suas-maos-       

218 
      

maos/548 
      

439413.aspx/p 
      

                    

 
RODRIGUES, JOSÉ 

      http://www.saraiva.com.br/tabu-do-    http://www.livrariaeditorafiocruz.co    
http://www.ciadoslivros.com.br/ 

      
 TABU DO CORPO 2006 FIOCRUZ 9788575410899 R$ 23,00 corpo-col-antropologia-e-saude- 25/11/2016  10h40 R$ 23,00 m.br/temas/ciencias-sociais-e- 25/11/2016  10h41 R$ 23,00 25/11/2016  10h43 2 R$ 23,00 R$ 46,00 

219 CARLOS       1564893.html    saude/tabu-do-corpo    tabu-do-corpo-42114-p80661       
                    

 
SANTOS, THEOTONIO TEORIA DA DEPENDÊNCIA- 

     
http://www.insular.com.br/loja3/pro 

   http://www.livrariacultura.com.br/p/t           
 

2015 INSULAR 9788574748108 R$ 42,00 25/11/2016  10h35 R$ 42,00 eoria-da-dependencia-balanco-e- 25/11/2016  10h37 
    

2 R$ 42,00 R$ 84,00 

220 
DOS BALANÇO E PERSPECTIVAS duct_info.php/products_id/916 

    

        perspectivas-42876203           
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TEORIA DA HISTÓRIA: V. 1: 

         
http://www.saraiva.com.br/teoria-da- 

   http://www.universovozes.com.br/l       
 

BARROS, JOSÉ 
     

http://www.livrariacultura.com.br/p/t 
      

ivrariavozes/web/view/DetalhePro 
      

 
PRINCÍPIOS E CONCEITOS 2011 VOZES 9788532624659 R$ 60,00 25/11/2016  10h32 R$ 60,00 historia-principios-e-conceitos- 25/11/2016  10h33 R$ 60,00 25/11/2016  10h34 5 R$ 60,00 R$ 300,00  

D’ASSUNÇÃO eoria-da-historia-v1-22447729 dutoCommerce.aspx?ProdId=853 
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FUNDAMENTAIS 
        

fundamentais-vol-i-3433203.html 
         

              
2624650 

      

                      

   
TEORIA QUEER: UM 

     http://www.saraiva.com.br/teoria-    
http://grupoautentica.com.br/autenti 

          
        

queer-um-aprendizado-pelas- 
      

http://www.acaiaca.com.br/Sinops 
      

 
MISKOLCI, RICHARD 

 
APRENDIZADO PELAS 2012 AUTÊNTICA 9788565381284 R$ 29,90 25/11/2016  10h27 R$ 29,90 ca/livros/teoria-queer-um- 25/11/2016  10h29 R$ 29,90 25/11/2016  10h30 2 R$ 29,90 R$ 59,80   

diferencas-col-cadernos-da- e.aspx?id=2178276 

222 
  

DIFERENÇAS 
        

aprendizado-pelas-diferencas/753 
         

       
diversidade-4069734.html 

             

                      

                 http://www.travessa.com.br/as-       
  TEORIAS DA JUSTIÇA DEPOIS      

http://www.wmfmartinsfontes.co 
       teorias-da-justica-depois-de-       

 

GARGARELLA, DE RAWLS, AS: UM BREVE 
 

WMF MARTINS 
      

http://www.acaiaca.com.br/Sinopse. 
   

rawls-um-breve-manual-de- 
      

 2008 9788578270070 R$ 64,90 m.br/produto/1107-teorias-da- 25/11/2016  10h21 R$ 64,90 25/11/2016  10h23 R$ 64,90 25/11/2016  10h24 5 R$ 64,90 R$ 324,50 
 ROBERTO MANUAL DE FILOSOFIA  FONTES    

justica-depois-de-rawls-as 
   aspx?id=2116536    filosofia-       

   
POLÍTICA 

            
politica/artigo/1a690b8d-8644- 
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                483f-a19e-d9709ea787c4       
                       

                        

  

TEORIAS SOCIOLÓGICAS NO 
 

CIVILIZAÇÃO 
   http://www.saraiva.com.br/teorias-    

http://www.record.com.br/livro_sino 
   

http://www.acaiaca.com.br/Sinops 
      

 DOMINGUES, J. M. 2001 9788520005569 R$ 32,90 sociologicas-no-seculo-xx- 25/11/2016  10h14 R$ 32,90 25/11/2016  10h15 R$ 32,90 25/11/2016  10h16 2 R$ 32,90 R$ 65,80 

224   SÉCULO XX  BRASILEIRA    456365.html    pse.asp?id_livro=23518    e.aspx?id=2012516       
                      

  

TEXTO E A CONSTRUÇÃO 
     http://www.livrariacultura.com.br/p/    

http://editoracontexto.com.br/texto-e 
   http://www.saraiva.com.br/o-texto-       

 KOCH, I. V. 9ED/2007 CONTEXTO 9788572440684 R$ 23,00 o-texto-e-a-construcao-dos- 25/11/2016  10h09 R$ 23,00 25/11/2016  10h12 R$ 23,00 e-a-construcao-dos-sentidos- 25/11/2016  10h13 2 R$ 23,00 R$ 46,00 

225   DOS SENTIDOS, O      sentidos-169103    a-construcao-dos-sentidos-o.html    395254.html       
                     

 

PIETROLUONGO, 
       

http://www.acaiaca.com.br/Sinopse. 
   

http://www.contracapa.com.br/intro. 
   http://www.ciadoslivros.com.br/tra       

 TRABALHO DA TRADUÇÃO, O 2009 CONTRA CAPA 9788577400577 R$ 49,00 25/11/2016  10h03 R$ 54,00 25/11/2016 10h00 R$ 54,00 balho-da-traducao-o-134216- 25/11/2016 09h56 5 R$ 52,33 R$ 261,65 

226 MÁRCIA. (ORG.)        aspx?id=2134926    htm    p11300       
                      

  TRATO DOS VIVENTES, O:      
http://www.livrariacultura.com.br/p/t 

              
 

ALENCASTRO, LUIZ FORMAÇÃO DO BRASIL NO 
 

COMPANHIA DAS 
      

http://www.saraiva.com.br/o-trato- 
   

http://www.companhiadasletras.co 
      

 2000 9788535900088 R$ 79,90 rato-dos-viventes-o-formacao-do- 25/11/2016 09h51 R$ 79,90 25/11/2016 09h52 R$ 79,90 25/11/2016 09h53 5 R$ 79,90 R$ 399,50 

227 
FELIPE ATLÂNTICO SUL, SÉCULOS  LETRAS    brasil-no-378803    dos-viventes-446292.html    m.br/detalhe.php?codigo=11271       

  

XVI E XVII 
                   

                      

         http://www.saraiva.com.br/index.ph    http://www.ciadoslivros.com.br/tres-    

http://www.acaiaca.com.br/Sino 
      

 GUATARRI, FELIZ  TRÊS ECOLOGIAS, AS 2005 PAPIRUS 9788530801069 R$ 29,90 p/as-tres-ecologias- 25/11/2016 09h46 R$ 29,90 ecologias-as-colecao-catalogo- 25/11/2016 09h46 R$ 29,90 25/11/2016 09h48 3 R$ 29,90 R$ 89,70 

228         369889.html?___store=admin    geral-273396-p19754    pse.aspx?id=2030671       

         http://www.travessa.com.br/a-               

         universidade-e-a-vida-atual-               

  
UNIVERSIDADE E A VIDA 

     fellini-nao-via-    
http://www.ciadoslivros.com.br/univ 

          
 

RIBEIRO, RENATO 
     

filmes/artigo/24B14568-1B5D- 
      

http://www.edusp.com.br/loja/prod 
      

 ATUAL, A: FELLINI NÃO VIA 2013 CAMPUS 9788531415050 R$ 40,00 25/11/2016 09h40 R$ 60,00 ersidade-e-a-vida-atual-a-fellini-nao- 25/11/2016 09h42 R$ 40,00 25/11/2016 09h44 5 R$ 46,67 R$ 233,35 
 JANINE  FILMES      4F3F-A1B1-    via-filmes-686741-p509176    uto/9788531415050       
        

5968CE880868?pcd=041&gclid 
             

                       

         =CNDwprjqic0CFc5ZhgodQe0CI               

229         A               

 
FERREIRA, MARIETA DE 

           http://www.travessa.com.br/USO           
  

USOS E ABUSOS DA 
     

http://editora.fgv.br/usos-e-abusos- 
   

S_E_ABUSOS_DA_HISTORIA_ 
   

http://www.acaiaca.com.br/Sino 
      

 MORAES; AMADO,  8ED/2006 FGV 9788522502004 R$ 56,00 25/11/2016 09h23 R$ 56,00 25/11/2016 09h25 R$ 52,00 25/11/2016 09h30 2 R$ 54,67 R$ 109,34 
 JANAÍNA (ORGS.)  HISTÓRIA ORAL      da-historia-oral    ORAL/artigo/8f6b9153-e041-    pse.aspx?id=2097084       
            

4c81-b024-484b8d5af810 
          

230                       
                       

                       

231 
BURKE, PETER VARIEDADES DA HISTÓRIA 2000 CIVILIZAÇÃO 9788520005170 R$ 72,90 http://www.saraiva.com.br/variedad 25/11/2016 09h12 R$ 72,90 http://www.record.com.br/livro_sino 25/11/2016 09h14 R$ 72,90 http://www.acaiaca.com.br/Sino 25/11/2016 09h17 2 R$ 72,90 R$ 145,80 

  CULTURAL  BRASILEIRA    es-de-historia-cultural-445216.html    pse.asp?id_livro=25670    pse.aspx?id=2013152       

                        

                  Total: 868 R$ 13.293,15 R$ 49.871,37 

 Lote 01                       

 QUANTIDADE DE  
231 

                    
 

ÍTENS: 
                     

                       

 QUANTIDADES DE  
868 

                    
 

EXEMPLARES: 
                     

                       

 VALOR TOTAL DO 
R$ 49.871,37 

                    
 

LOTE: 
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http://www.travessa.com.br/a-universidade-e-a-vida-atual-fellini-nao-via-filmes/artigo/24B14568-1B5D-4F3F-A1B1-5968CE880868?pcd=041&gclid=CNDwprjqic0CFc5ZhgodQe0CIA
http://www.travessa.com.br/a-universidade-e-a-vida-atual-fellini-nao-via-filmes/artigo/24B14568-1B5D-4F3F-A1B1-5968CE880868?pcd=041&gclid=CNDwprjqic0CFc5ZhgodQe0CIA
http://www.travessa.com.br/USOS_E_ABUSOS_DA_HISTORIA_ORAL/artigo/8f6b9153-e041-4c81-b024-484b8d5af810
http://editora.fgv.br/usos-e-abusos-da-historia-oral
http://www.travessa.com.br/USOS_E_ABUSOS_DA_HISTORIA_ORAL/artigo/8f6b9153-e041-4c81-b024-484b8d5af810
http://www.acaiaca.com.br/Sinopse.aspx?id=2097084
http://editora.fgv.br/usos-e-abusos-da-historia-oral
http://www.travessa.com.br/USOS_E_ABUSOS_DA_HISTORIA_ORAL/artigo/8f6b9153-e041-4c81-b024-484b8d5af810
http://www.acaiaca.com.br/Sinopse.aspx?id=2097084
http://www.travessa.com.br/USOS_E_ABUSOS_DA_HISTORIA_ORAL/artigo/8f6b9153-e041-4c81-b024-484b8d5af810
http://www.record.com.br/livro_sinopse.asp?id_livro=25670
http://www.acaiaca.com.br/Sinopse.aspx?id=2013152
http://www.record.com.br/livro_sinopse.asp?id_livro=25670
http://www.acaiaca.com.br/Sinopse.aspx?id=2013152
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA 

ANEXO II DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2017 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 

À Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB 

Avenida da Abolição nº 03 – Centro, Redenção/CE 

CEP:62.790-000 

A/C: Coordenação de Logística 

Pregão Eletrônico nº 01/2017. 

DADOS DO PROPONENTE 

Razão Social: 

Endereço Completo: 

Fone/Fax: 

E-mail: 

Nº Conta Corrente:__________  Agência:________ Banco:_______ 

A empresa, inscrita no CNPJ Nº, neste ato representada por, abaixo assinada, propõe à 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB a entrega dos 

produtos abaixo indicados, conforme Anexo I – Termo de Referência do Edital referente ao 

Pregão Eletrônico nº. 01/2017, nas seguintes condições: 

a) Proposta de preços: 

Item Discriminação Unidade Quantidade Preço 

Unitário 

Preço Total 
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b) Prazo de entrega dos produtos: prazo máximo de entrega dos produtos é de até 60 (sessenta) 

dias corridos, a contar do envio da solicitação do produto e/ou da Nota de Empenho. 

c) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 dias. 

d) Declaramos que os preços cotados estão de acordo com os do mercado local, conforme 

estabelece o art.43, inciso IV, da Lei nº.8.666/1993. 

e) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, comprometemo-nos a assinar o 

Contrato no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim 

o(a)senhor(a)_______________________, carteira de identidade nº. ____________, CPF nº. 

___________, (profissão), (função na empresa), residente na (rua ou avenida), nº., em 

(cidade), como responsável legal desta empresa. 

f) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 

no Edital e seus Anexos. 

Cidade/UF,      de                      de 2017. 

 

________________________________________ 

 (assinatura) 

(nome, cargo do signatário, RG e CPF) 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA 

ANEXO III DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2017 

MINUTA 

 

CONTRATO N.º____/20__ QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A UNIVERSIDADE DA 

INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - 

UNILAB, E A EMPRESA 

______________________, NA FORMA 

ABAIXO: 

 

A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA – UNILAB, com sede na cidade de Redenção-Ceará, na Av. da Abolição, n° 3, 

CEP: 62.790-000, Bairro: Centro, Campus Universitário da Liberdade, inscrita no CNPJ n.º 

12.397.930/0001-00, representada pelo seu Vice-Reitor, no exercício da Reitoria, o Senhor 

ARISTEU ROSENDO PONTES LIMA, nomeado pela Portaria nº 1.061, de 19 de dezembro 

de 2014, publicada no DOU em 22 de dezembro de 2014, portador da Carteira de Identidade nº 

98010216198, expedida por SSP/CE, CPF n° 635.263.523-72, doravante denominada 

CONTRATANTE e a empresa ___________________________, inscrita no CNPJ 

n.º ________________, sediada na __________________________, em ______________ 

doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo (a) Sr 

(a). __________________, portador da Cédula de Identidade nº ______________, expedida 

pela _______, e CPF nº ______________, tendo em vista o que consta no Processo n.º 

23282.006826/2016-34 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa 

do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão 

Eletrônico/ Pregão Eletrônico-SRP nº 01/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de livros nacionais, por meio de pregão 

eletrônico, em atendimento às bibliografias do Curso de Bacharelado em Humanidades – Malês, 

para compor o acervo da Biblioteca Setorial do Campus dos Malês da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (DSIBIUNI/UNILAB), de modo a cumprir sua missão, 

objetivos e metas de atendimentos às demandas e necessidades de informação das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da UNILAB, conforme especificações constantes em Edital e demais 
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anexos. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 meses, contados da data de assinatura, 

prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ________ (_____________________), 

conforme especificado abaixo: 

Item Unid. Quant Descrição / Especificação 
Valores 

Unitário Total 

01    R$ ___ R$ ___ 

02    R$ ___ R$ ___ 

03    R$ ___ R$ ___ 

Total R$ 

 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20__, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:  26442/158565 

Fonte: _______ 

Programa de Trabalho: _________ 

Elemento de Despesa:  __________ 

PI: __________ 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1.O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de ateste da mesma, 

contendo o detalhamento dos bens entregues, através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
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5.2.A Nota Fiscal/Fatura conterá o endereço, o CNPJ, o número da Nota de Empenho, os 

números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa, a descrição clara do objeto 

do contrato e deverá estar de acordo com as condições constantes na proposta da empresa 

que foi aceita pela UNILAB. 

5.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata 

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

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 

3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.4. O CNPJ que deverá constar na Nota Fiscal/Fatura apresentada deverá ser o mesmo CNPJ 

que a contratada utilizou neste instrumento. 

5.5. Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar como beneficiário/cliente 

da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, CNPJ nº 12.397.930/0001-00. 

5.6. 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 bens efetivamente entregues. 

5.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura 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. 

5.8. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será 

efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

a) não produziu os resultados acordados; 

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 entrega dos bens, ou 

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

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

para pagamento. 

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

a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

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

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

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

vez, por igual período, a critério da contratante. 

5.12. 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. 
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5.13. 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. 

5.14. 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.   

5.15. 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. 

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

aplicável. 

a) A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional 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. 

5.17. Os pagamentos ficarão condicionados às disponibilidades financeiras do Tesouro 

Nacional e no caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da 

CONTRATADA, 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%. 

 

5.18. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, 

serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a 

UNILAB por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 
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6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

6.4.  As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. Os exemplares deverão ser entregues em remessa única ou parcelada, contanto que dentro do  

prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho pelo 

fornecedor, no horário de 09h às 16h, de segunda à sexta feira, em dias úteis, sendo imprescindível 

que a contratada acerte previamente com o(a) responsável pelo acompanhamento da execução do 

objeto junto ao Sistema Integrado de Bibliotecas da UNILAB, por meio dos e-mails: 

biblioaquisicao@unilab.edu.br e helka@unilab.edu.br . 

7.2.O lote deverá ser entregue no Estado da Bahia, no seguinte endereço: 

Biblioteca Setorial do Campus dos Malês - Unilab 

Avenida Juvenal Eugênio Queiroz, s/n – Centro –  

CEP: 43900-000 - São Francisco do Conde – Bahia  

7.3. O objeto desta licitação será recebido:  

a) pelo Sistema de Bibliotecas da UNILAB, mediante registro em Termo de Recebimento 

definitivo, a ser lavrado em até 5 (cinco) dias úteis e firmado por servidor designado para esse fim;  

b) O recebimento não exclui a responsabilidade civil da adjudicatária. Assim, mesmo entregue e 

recebido, o exemplar fica sujeito à substituição pela adjudicatária, desde que comprovada a 

existência de problemas cuja verificação seja possível no decorrer da utilização do mesmo;  

c) A entrega do exemplar fora das especificações indicadas na proposta implicará a recusa por 

parte da UNILAB, que o colocará à disposição da adjudicatária para substituição no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias, sem que acarrete despesa adicional para a UNILAB, subordinando-se, por 

conseguinte, às penalidades previstas no edital;  

c.1.) Será considerada recusa formal da adjudicatária a entrega do produto fora do prazo 

estabelecido na proposta e a não substituição do mesmo, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) 

dias;  

7.4. A licitante vencedora se responsabilizará pela entrega, incluindo o transporte dos livros e por 

todas as despesas referentes a frete, seguro, tributos, avarias, reparos, substituição de produtos, 

etc.;  

7.5. Os fornecimentos deverão ser efetuados de acordo com os quantitativos, preços e outras 

condições constantes na nota de empenho e nos anexos do edital ou de acordo com solicitação do 

setor competente da UNILAB.  

7.6. Após o recebimento da nota de empenho, a empresa contratada deverá atender o solicitado e 

emitir nota fiscal/fatura do fornecimento efetivado, em nome da Universidade da Integração 

mailto:biblioaquisicao@unilab.edu.br
mailto:helka@unilab.edu.br
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Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, CNPJ nº 12.397.930/0001-00, devendo o material ser 

entregue na forma e condições estabelecidas no Edital e no local indicado na respectiva nota de 

empenho.  

7.7. Todos os materiais, objetos desta licitação deverão obedecer às especificações constantes no 

Edital e seus Anexos.  

 

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO  

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. 

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

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

autoridade competente. 

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

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

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

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

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.4.  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. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. Caberá à Contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no 

Edital e daquelas constantes do Termo de Referência e demais anexos:  

9.1.1. Entregar os livros no referido setor da Diretoria do Sistema de Bibliotecas da UNILAB, de 

acordo com o constante nos subitens 7.1 e 7.2 deste termo;  

9.1.2. Dar ciência imediata à UNILAB e à Direção do Sistema de Bibliotecas da UNILAB 

(DSIBIUNI) das anormalidades ocorridas até a entrega definitiva dos livros; 

9.1.3. Responsabilizar-se pela qualidade dos livros ofertados e por sua troca, sem quaisquer ônus 

adicionais para a UNILAB, caso os mesmos se encontrem com algum defeito de fábrica, divirjam 

do que foi proposto ou apresentem defeitos, incorreções e/ou vícios redibitórios;  

9.1.4.  Entregar as últimas edições dos exemplares licitados, não sendo aceitas edições anteriores 

às estabelecidas no Edital e anexos, bem como exemplares com edições diferentes. 

9.1.5. Comunicar impossibilidade de fornecimento do item quando o mesmo estiver “esgotado”, 

apresentando documento comprobatório. 

9.1.6. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 

atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 
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9.1.7. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da 

UNILAB em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado 

pela CONTRATANTE; 

9.1.8. Providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando do fornecimento 

dos materiais à CONTRATANTE; 

9.1.9. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes 

de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-

se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de 

terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste a ser 

firmado; 

9.1.10. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 

vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

9.1.11. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 

seus empregados quando do fornecimento dos materiais ou em conexão com ele, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;  

9.1.12. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados 

ao fornecimento dos materiais, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

contingência; 

9.1.13. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 

deste processo licitatório; 

9.1.14. Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas 

compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Nota de Empenho. 

9.1.15. Manter, durante o período de vigência da contratação, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação;  

9.2. Caberá à UNILAB, como contratante, sem prejuízo das demais disposições inseridas no 

Edital e daquelas constantes do Termo de Referência e demais anexos:  

9.2.1. Supervisionar o fornecimento objeto do Termo de Contrato, exigindo presteza na entrega e 

correção das falhas eventualmente detectadas;  

9.2.2. Permitir o acesso ao local do fornecimento dos materiais do pessoal da adjudicatária, 

necessários à entrega do objeto do Termo de Contrato; 

9.2.3. Prestar à adjudicatária, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias ao 

fornecimento dos materiais; 

9.2.4. Notificar a adjudicatária, por escrito, sobre quaisquer irregularidades constatadas, 

solicitando a regularização das mesmas no prazo de 15 (quinze) dias; 

9.2.5. Efetuar o pagamento devido à adjudicatária, no prazo previsto no Edital, abatidas as multas 

se houver;  

9.2.6. Rejeitar, no todo ou em parte, o produto entregue fora das especificações contidas no termo 

de referência e no edital.  

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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10.1. Nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002 comete infração 

administrativa, com penalidade de multa de até 10% sem prejuízo da rescisão unilateral do 

contrato, a Contratada que: 

10.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

A) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

B) fraudar na execução do contrato; 

C) comportar-se de modo inidôneo; 

D) cometer fraude fiscal; 

E) não mantiver a proposta. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

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

10.2.1.Advertências por escrito por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a UNILAB; 

A) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

B) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

10.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 

10.2.4.1. Na reincidência de inexecução parcial, será cobrado o dobro do percentual acima 

aplicado, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato. 

10.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, 

pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

10.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento 

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

10.2.7. 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 fornecedora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

fornecedora que: 

10.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

A) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

B) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

10.4. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 

data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE.  

10.5. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na 

CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, ou ainda da garantia prestada.  

10.6. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE continuará 

efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante 
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atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor 

remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança 

judicialmente. 

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

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

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

Lei nº 9.784, de 1999; 

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

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

Contratante, observando o princípio da proporcionalidade. 

10.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 

da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo das sanções aplicáveis. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

A) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

B) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

C) Indenizações e multas. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, 

na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa 

do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Seção Judiciária de Fortaleza/CE - Justiça Federal. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

 

Redenção, ____ de __________ de 20___. 

 

___________________________________ 

ARISTEU ROSENDO PONTES LIMA 

Vice-Reitor no exercício da Reitoria 

 

___________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXX 

Representante da CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

______________________________ ______________________________________ 

TESTEMUNHA CONTRATANTE             TESTEMUNHA CONTRATADA 

NOME:     NOME: 

CPF:      CPF: 

 

 


