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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

Contrato nº 299-17-CBMSC
Pregão Presencial nº 87-17-CBMSC

DE  FORNECIMENTO,  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM  O  ESTADO  DE  SANTA
CATARINA,  ATRAVÉS  DO  CORPO  DE
BOMBEIROS  MILITAR  /  FUNDO  DE
MELHORIA  DO  CORPO  DE  BOMBEIROS
MILITAR -  FUMCBM, E DO OUTRO LADO A
EMPRESA LIVRARIA GP LTDA. 

O ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar, com sede  na
Rua Almirante Lamego, nº 381, Centro, Florianópolis – SC, inscrito no CNPJ sob o nº 06.096.391/0001-
76, doravante denominado Contratante,  com recursos provenientes do Fundo de Melhoria do Corpo de
Bombeiros -  FUMCBM,  inscrito  no CNPJ sob o nº  14.186.135/0001-06, representado neste ato pelo
Senhor Tenente Coronel BM Luís Henrique de Oliveira, Diretor Interino de Logística e Finanças - DLF,
portador do CPF nº 769.729.339-00 e de outro lado a empresa, LIVRARIA GP LTDA, estabelecida na
Rua Cinco de Julho, nº 59 - 2º andar - sala 03, bairro Vila Nair - São Paulo - SP , CEP 04.281-000,
telefone  (41)  3330-5057,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  11.093.505/0002-45,  doravante  denominada
CONTRATADA, neste ato representada por Representante, Roberta Souza da Silva, portador(a) do CPF
nº  004.774.259-33, firmam o presente instrumento de contrato de acordo com as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SUA EXECUÇÃO
O  presente  Contrato  tem  por  objetivo  a  AQUISIÇÃO  DE  LIVROS  PARA  O  ACERVO  DA
BIBLIOTECA DO CBMSC, conforme especificações constantes no Anexo Único, produto(s) esse(s)
adjudicado(s) à CONTRATADA em decorrência do(a) Pregão Presencial nº 87-17-CBMSC.

§1º  A  qualidade  e  especificações  do  objeto  fornecido  deverá  atender  à  legislação  especial  federal,
estadual e/ou municipal aplicáveis.
§2º São partes integrantes deste contrato, como se transcritos estivessem, o presente edital de licitação,
seus  anexos,  e  quaisquer  complementos,  os  documentos,  propostas  e  informações  apresentadas  pela
licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

CLÁUSULA SEGUNDA –  DO VALOR, DO PREÇO, DOS REEQUILÍBRIOS ECONÔMICO-
FINANCEIROS,  DAS  CONDIÇÕES  DE  PAGAMENTO  E  ATUALIZAÇÃO  POR
INADIMPLEMENTO.

Do Valor

I -  O valor deste contrato é de  R$ 7.672,23  (sete mil seiscentos e setenta e dois reais e vinte três
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centavos).

Do Preço

II - O preço dos produtos serão praticados conforme valores especificados no Anexo Único.

III - Do reajuste de preço – O preço estabelecido é irreajustável, durante a vigência do presente contrato, e
inclui todos e quaisquer ônus, quer sejam tributário, fiscais ou trabalhistas, seguros, impostos e taxas,
transporte, frete e quaisquer outros encargos necessários à execução do objeto do contrato;

IV - A revisão dos preços poderá ser concedida, pelo CONTRATANTE, a partir da análise e discussão de
documento  que  demonstre  a  alteração  dos  custos,  a  ser  encaminhada  pela  CONTRATADA  ao
CONTRATANTE, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e  art.  2º do Decreto Estadual nº 968, de 16 de maio de 2012 (análise  do Grupo Gestor de
Governo), da forma como segue:
a) solicitação por escrito ao Diretor  da DLF, através de carta registrada, com aviso de recebimento – AR,
devendo comprovar o aumento dos encargos através de planilha de custos.

Das Condições de Pagamento

§ 1º A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor devido, por intermédio do Banco do Brasil,
em no máximo 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei Federal 8.666, de
21 de junho de 1993, e alterações posteriores, a contar da data de recebimento e aceitação definitiva do(s)
produto(s) pelo gestor do contrato, constada no verso da nota fiscal/fatura, respeitado ainda o cronograma
de pagamento fixado pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

§ 2º A  nota fiscal/fatura deverá ter a mesma razão social e CNPJ dos documentos relacionados no item
HABILITAÇÃO  (envelope  de  nº  1)  do  Edital, e  constar  em  seu  teor  o  número  do  empenho  e/ou
Autorização de Fornecimento, do contrato, do processo licitatório e o endereço da organização onde o
produto  for  entregue,  bem  como  ser  emitida  em  favor  da  CONTRATANTE,  CNPJ  sob  o  nº
14.186.135/0001-06, conforme uma das opções abaixo:
I - em nome do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina; ou
II - em nome do Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros; ou
III - em nome do FUMCBM.

§ 3º  No documento fiscal referente à aquisição de mercadorias  ou prestação de serviços deverão ser
observados, nas operações internas, os benefícios de isenção de ICMS previstos no Anexo 2 – Benefícios
Fiscais, Capítulo I – Das Isenções, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual nº 2.870
de 27 de agosto de 2001, e suas alterações, como segue:
a) o objeto deste Contrato goza de isenção do ICMS, condicionado ao desconto no preço unitário do item,
do valor equivalente ao imposto dispensado e à indicação do valor do desconto no respectivo documento
fiscal de venda, conforme dispõe o artigo 1º, inciso XI, do Anexo 2, do Regulamento do ICMS do Estado
de Santa Catarina, aprovado pelo Decreto estadual nº 2.870 de 27 de agosto de 2001, com amparo no
Convênio ICMS nº 26/03;
b) a isenção do ICMS  na aquisição de mercadorias por órgãos ou entidade da Administração Pública
Estadual alcança apenas fornecedores catarinenses;
c) também goza de isenção o transporte das mercadorias adquiridas pela Administração Pública Estadual,
nos  termos  do artigo  5º,  inciso  VI,  do  Anexo 2  supramencionado,  caso em que também deverá  ser
indicado o desconto no documento fiscal respectivo.
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§ 4º O pagamento será liberado, caso o valor ultrapasse a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual de Santa Catarina e, se for o
caso, do estado em que for sediada a CONTRATADA, conforme Decretos Estaduais/SC nº 3.650, de 27
de maio de 1993 e nº 3.884, de 24 de agosto de 1993.

§ 5º A nota fiscal deverá vir acompanhada do Termo de Recebimento Definitivo, se for o caso.

§ 6º A apresentação da nota fiscal contrariando as exigências enunciadas nos §§ 2º, 3º e 4º acima implica
na  suspensão  do  pagamento,  gerando  sua  devolução  para  correção,  não  sendo  exigível,  neste  caso,
atualização financeira dos valores, por inadimplemento.

§ 7º Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira  que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência,  bem assim, em
razão de dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE ou a terceiros,  não gerando essa postergação
direito à atualização monetária do preço.

§ 8º  O pagamento  da  fatura  será  sustado se  verificada  execução  defeituosa  do  contrato,  e  enquanto
persistirem  restrições  quanto  ao  fornecimento  efetivado,  não  gerando  essa  postergação  direito  à
atualização monetária do preço.

§ 9º Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

§ 10º O fornecedor ou prestador de serviços ao Estado que optar por receber seu pagamento em outras
instituições  que  não o  Banco  do  Brasil,  ficará  responsável  pelo  custo  da  tarifa  bancária  referente  à
respectiva transferência de valores entre Bancos, uma vez que os pagamentos efetuados pelo Estado são
efetuados prioritariamente pelo Banco do Brasil.

Da Atualização por Inadimplemento

§ 11º Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE, sem que haja
culpa da CONTRATADA, os valores, poderão, se requeridos formalmente, ser corrigidos com base nos
mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o
artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993. 

CLÁUSULA  TERCEIRA  –  VIGÊNCIA,  PRAZOS,  LOCAL  DE  ENTREGA,  GARANTIA  E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

I - O prazo de vigência deste instrumento é a partir de 16 de outubro de 2017 até 12 de fevereiro de
2018, sem prejuízo do prazo de garantia, observada a vigência do correspondente crédito orçamentário.

II – O prazo de entrega do produto será até 14 de dezembro de 2017.

III - O prazo para substituir o objeto, prestar assistência técnica e concluir os reparos é de no máximo 10
(dez) dias, a partir da comunicação de defeito feita pelo Contratante, devendo ser realizada no horário de
expediente.

IV - A garantia  dos objetos deste contrato contra quaisquer  defeitos de fabricação  compreendendo,  a
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substituição de peças, ajustes, reparos e correções necessárias, é de 12 (doze) meses, contados a partir do
recebimento definitivo. 

V - Dos objetos:
a) O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no(a) Centro de Ensino do Bombeiros Militar, sito a
Rua Lauro Linhares, nº 1213, Bairro Trindade, Florianópolis - SC, CEP 88.036-003, Telefone (48)
3665-7929, no horário compreendido entre 13:00h às 18:00h.

§1º -  Entende-se por  manutenção  corretiva  aquela  destinada  a  remover  os  defeitos  apresentados  nos
objetos contratados,  compreendendo,  nesse caso, a substituição de peças,  ajustes,  reparos e correções
necessárias. Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como conserto, substituição de peças,
transporte,  mão-de-obra e manutenção dos equipamentos correrão por conta da CONTRATADA, não
cabendo à CONTRATANTE quaisquer ônus.

§2º  -  O  CONTRATANTE  poderá  autorizar  a  prorrogação  do  prazo  final  de  entrega,  desde  que
configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 57, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O pagamento do presente contrato correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento do Fundo de
Melhoria do Corpo de Bombeiros - FUMCBM, CNPJ nº  14.186.135/0001-06 – Fonte 0111, Subação
11774, Item Orçamentário 4.4.90.52.18.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Da CONTRATADA

I – Obriga-se a CONTRATADA:
a) ao cumprimento integral do objeto deste contrato;
b) ao fornecimento do objeto deste contrato, em consonância com o processo licitatório e de acordo com
as especificações constantes no Anexo Único deste instrumento, com a proposta apresentada e com a
qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;
c) entregar o(s) bem(ns) adquirido(s) no prazo e local especificados na Cláusula Terceira, dentro de sua(s)
embalagem(ns) individual(ais) original(ais) e lacradas; estas por sua vez em caixas de papelão próprias
para este fim, bem como atender às determinações da CONTRATANTE;
d)  apresentar,  sempre  que  solicitado,  documentos  que  comprovem  a  procedência  do(s)  bem(ns)
adquirido(s), sem qualquer ônus adicional;
e) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
f) solicitar a prorrogação do prazo previsto na Cláusula Terceira até o vencimento, desde que justifique e
comprove suas alegações; vencido o prazo para entrega sem o cumprimento da obrigação, será enviado à
empresa  comunicado,  por  escrito,  concedendo  um  prazo  de  5  (cinco)  dias  para  regularização  do
fornecimento ou apresentação de defesa prévia;
g) manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas no
processo licitatório;
h) permitir o livre acesso da fiscalização credenciada pelo CONTRATANTE ao local de fornecimento
do(s) objeto(s);
i)  a  estender  a  este  contrato,  os  benefícios  e  promoções  oferecidas  aos  demais  clientes  da
CONTRATADA;
j)  responsabilizar-se  por  todas  e  quaisquer  despesas  diretas  e  indiretas  decorrentes  do
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fornecimento/prestação  dos  serviços,  tais  como  fretes,  inclusive,  despesa  de  natureza  previdenciária,
fiscal,  trabalhista  ou civil,  bem como emolumentos,  ônus ou encargos de qualquer espécie  e origem,
pertinentes à execução do objeto deste instrumento;
k) responsabilizar-se civil e criminalmente por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados
à  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  pelos  seus  prepostos,  advindos  de  dolo,  imperícia,  negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade com a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE ou
qualquer outro órgão fiscalizador.
l) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência do fornecimento;
m)  reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, no todo ou em parte,  às suas expensas, no prazo
constante  na  Cláusula  Terceira,  à  partir  da  intimação,  os  bem(ns)  que  for(em)  recusados  por
apresentarem-se danificado(s)/defeituoso(s),  resultantes da fabricação ou da execução do fornecimento,
com prazos de validade vencidos, se for o caso, ou que estiverem em desacordo com o disposto no edital
e  seus  anexos.  Aplica-se  o  disposto  nesta  alínea  aos  bem(ns)  adquirido(s)  que  apresentarem vícios,
defeitos ou incorreções durante o período de garantia;
n) responder pelos danos que porventura venha a ocasionar a equipamentos em razão da qualidade do(s)
bem(ns) adquirido(s) ser(em) inadequado(s), sem prejuízo das demais penalidades contratuais e legais;
o) arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas desta contratação;
p) arcar com o ônus, quando forem constatadas irregularidades, de acordo com os termos da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Legislação de Defesa do Consumidor;
q)  fornecer,  mediante  solicitação  escrita,  todas  as  informações  julgadas  relevantes  pelo
CONTRATANTE;
r) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
julgados necessários;
s)  realizar  os  serviços  de  montagem/entrega  nos  horários  determinados  pela  CONTRATANTE.  A
instalação/entrega poderá ocorrer no período da tarde, noite ou em finais de semana, para que não haja
interferência  no  expediente  normal  de  trabalho,  desde  que  previamente  autorizado  pelo
CONTRATANTE;
t) prestar assistência durante o período de garantia, contada a partir da data do recebimento definitivo do
objeto, consubstanciada na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, com a periodicidade
definida pelo fabricante, na instalação e aceite dos equipamentos em questão;
u) fornecer, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, quaisquer componentes adicionais,
necessários ao perfeito fornecimento do(s) bem(ns) adquirido(s);
v) enviar ao CONTRATANTE, caso haja a necessidade de instalação do(s) bem(ns) adquirido(s),  relação
nominal e dados documentais de todos os funcionários que trabalharão na execução dos serviços, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do início dos trabalhos. Qualquer alteração na relação
dos funcionários deverá ser imediatamente comunicada ao CONTRATANTE;
x) manter a disciplina entre o seu pessoal, fazendo-o cumprir, na execução dos serviços, as normas legais
sobre segurança contra riscos de acidentes, se for o caso;
y) manter a execução dos serviços em ritmo adequado e eficiente, se for o caso;
z) montar o(s) bem(ns) adquirido(s) e deixá-lo(s) em perfeita(s) condição(ões) de uso, se for o caso;
aa) entregar manuais técnicos, certificados e garantia original do fabricante, redigido em português, ou
traduzido para o português, se for o caso, bem como todos e quaisquer documentos relacionados ao(s)
bem(ns) fornecido(s) - individualmente;
ab) emitir notas fiscais eletrônica, conforme determina a legislação vigente;
ac) outras obrigações específicas descritas no Anexo Único, se for o caso.

Da CONTRATANTE

II – Obriga-se o CONTRATANTE:
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a) prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
b) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de seus representantes;
c) notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução
do objeto deste Termo, para que sejam tomadas providências em face de quaisquer irregularidades;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de readequação dos preços contratados, visando a
equiparação aos preços;
e)  efetuar  pagamento  à  CONTRATADA  de  acordo  com  a  forma  e  prazo  estabelecido  na  cláusula
segunda.

§ 1º O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer das
situações  descritas  no  Art.  78  da  Lei  n°  8.666/93,  será  comunicada  pela  parte  prejudicada  à  outra,
mediante notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com Aviso de Recebimento, a
fim de que seja providenciada a regularização nos termos do Parágrafo Único do artigo 78. 

CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR ADITAMENTO
§ 1º O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 2º O contratado fica obrigado a aceitar, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário
até 25% do valor atualizado do contrato, não cabendo nesse caso qualquer tipo de indenização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as
previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
nos seguintes casos:
I – por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e
XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
II  –  amigavelmente,  por  acordo entre  as  partes,  desde  que  haja  conveniência  para  a  Administração,
mediante formalização através de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de
qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados;
III – judicialmente, na forma da legislação vigente;
IV  –  a  rescisão  contratual  determinada  por  ato  unilateral,  em que  constatado  o  descumprimento  do
avençado,  acarreta  as  seguintes  consequências  para  a  CONTRATADA,  sem  prejuízo  das  sanções
previstas:
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à CONTRATANTE;
b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas estarão
sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto Estadual nº 2617, de 16 de setembro de 2009,
quais sejam:

I – Advertência
II – Multa:
a) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento)  por dia de atraso na entrega do produto ou execução do
serviço, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula
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nove por cento);
b)  10%  (dez  por  cento)  em caso  de  não entrega  do  produto,  não  conclusão  do serviço  ou  rescisão
contratual, por culpa da CONTRATADA, calculado sobre a parte inadimplente;
c) de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
III – Suspensão:
a)  por  até  5  (cinco)  anos,  na modalidade  de pregão,  e  não superior  a  2  (dois)  anos  para as  demais
modalidades,  quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que não
celebrar o contrato, que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, que
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, que não mantiver a proposta, que falhar ou fraudar na
execução do contrato, que se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios;
b)  por  até  12  (doze)  meses,  quando  a  empresa  adjudicada  se  recusar  a  retirar  a  autorização  de
fornecimento ou assinar o contrato;
c)  por  até  12  (doze)  meses,  quando  a  empresa  adjudicada  motivar  a  rescisão  total  ou  parcial  da
autorização de fornecimento e/ou do contrato;
d) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no inciso II.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas
graves apuradas por intermédio de processo administrativo.
V – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou CONTRATADA, graduando-as
e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas às justificativas da licitante ou CONTRATADA, nos termos
do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
VI – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/CONTRATADA.
VII – Nenhum pagamento será realizado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
VIII - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra, bem como não impede que
concomitantemente sejam aplicadas outras penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993.
IX  -  A  multa  será  descontada  dos  créditos  da  CONTRATADA  ou  por  outra  forma  de  cobrança
administrativa  ou judicial,  se  for  o  caso,  e  em ultrapassando os  créditos  do contrato,  seu valor  será
atualizado e compensado financeiramente, a partir do dia de seu vencimento e até o de sua liquidação.
X - O atraso para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do
vencimento do prazo de entrega dos produtos.
XI - No caso da CONTRATADA não aceitar a ordem de fornecimento ou ocorrer qualquer atraso na
entrega  dos  produtos,  sem  prévia  e  expressa  justificativa,  será  considerado  como  recusa  e,
independentemente das multas previstas nos itens anteriores, poderá, a critério da Contratante, dar causa
ao  cancelamento  da  notificação,  sujeitando-se  a  CONTRATADA ao  pagamento  de  perdas  e  danos,
honorários advocatícios e demais cominações legais, podendo então os demais licitantes ser convocados
por ordem de classificação enquanto houver conveniência para a Contratante.
§ 1º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis.
§ 2º As sanções previstas nos incisos I, II e III desta cláusula são de competência do Diretor da DLF,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 3º A sanção administrativa prevista no inciso IV, por força do art. 87, § 3º, da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, é de competência exclusiva do Secretário de Estado da Administração, conforme o
caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
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CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO
Vincula-se o presente Contrato às disposições da  Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei
Estadual nº 12.337 de 5 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal  nº 8.666, de 21 de
junho de 1993  e alterações posteriores, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, alterações
posteriores, demais normas legais federais e estaduais vigentes, o Edital do Pregão Presencial nº 87-17-
CBMSC, à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FISCAL E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
I - O Fiscal do contrato é o Sub Ten BM Ivan Manoel Fernandes, devendo solicitar, conferir, receber e
controlar  o  objeto,  em  conformidade  com  a  qualidade,  quantidades  e  saldo  para  pagamento.  Essa
competência poderá ser delegada para outro servidor bombeiro militar,  desde que essa delegação seja
publicada em Boletim Interno próprio ou do quartel a que estiver subordinado, além de ser indispensável
a ciência por escrito do servidor que recebeu a delegação, como também a comunicação formal à DLF da
substituição do gestor do contrato.

II - O recebimento do objeto deste contrato ficará condicionado a observância das normas contidas no art.
40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que a conferência e o
recebimento ficarão sob as responsabilidades de Servidor e/ou Comissão, podendo ser:
a) provisoriamente, mediante recibo na Nota Fiscal por servidor(es) designado(s) pelo gestor do contrato,
no ato da entrega dos produtos, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as
especificações; e 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação,
mediante  termo  circunstanciado  assinado  pelas  partes,  por  uma  comissão  de,  no  mínimo,  3  (três)
membros, designados pelo Diretor de Logística e Finanças do CONTRATANTE, nos casos de aquisição
de equipamentos de grande vulto, conforme exigência do §8º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e
posteriores alterações, ou mediante recibo, pelo gestor, nos demais casos.

§ 1º  Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde
que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.
§  2º  Os  objetos  contratados  deverão  ser  desembalados  e  conferidos  por  técnicos  capacitados  da
CONTRATADA.  Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos foram entregues em
desacordo com a proposta, com defeito,  fora de especificação ou incompletos,  após a notificação por
escrito  à Contratada serão interrompidos os prazos  de recebimento  e  suspenso o pagamento,  até  que
sanada a situação. 
§ 3º Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, será lavrado Termo de Recusa, no qual deverão
ser descritas as divergências, e comunicado a CONTRATADA para que no prazo constante na Cláusula
Terceira, contados do recebimento do comunicado expedido pelo gestor, sane os problemas detectados e,
se for o caso, substitua o(s) produto(s) entregue(s) por outro compatível com a proposta apresentada, nos
termos do objeto deste contrato.
§ 4º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança
do fornecimento e/ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
§ 5º Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, a execução do contrato
deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  pelo  gestor  ou  por  uma comissão,  permitida  a  contratação  de
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Os representantes do
CONTRATANTE,  sob  pena  de  serem  responsabilizados  administrativamente,  anotarão  em  registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário
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à  regularização  das  faltas  ou  defeitos  observados.  As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a
competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em 10 (dez) dias corridos para a
adoção das medidas convenientes.
§ 6º  A CONTRATADA deverá  manter  preposto aceito  pelo CONTRATANTE para representá-la  na
execução do contrato.
§  7º  A  CONTRATADA  é  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  às  suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados.
§ 8º  A CONTRATADA é responsável  pelos  danos causados diretamente  ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
§ 9º O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Fica eleito  o Foro da Comarca da Capital  do Estado de Santa Catarina,  com a renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas questões originárias da execução do
presente contrato.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Florianópolis, 16 de outubro de 2017.

LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA – Ten Cel BM 
CONTRATANTE

ROBERTA SOUZA DA SILVA
CONTRATADA

Testemunhas:

RÔMULO RODRIGUES MONZON - Soldado BM
Auxiliar do Centro de Contratos e Convênios

RODRIGO PHELIPE PFLEGER - Soldado BM
Auxiliar do Centro de Contratos e Convênios
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ANEXO “ÚNICO” AO CONTRATO

1. QUADRO QUANTITATIVO

ITEM DESCRIÇÃO QTDADE
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

2
ADLER, Mortimer J.; VAN DOREN, Charles. Como
Ler Livros: o guia clássico para a leitura inteligente -

(Col. Educação Clássica) ISBN 9788588062894
1 R$ 53,90 R$ 53,90

3
AEHLERT, Barbara. ACLS Suporte Avançado de
Vida em Cardiologia. Rio de Janeiro. ELSEVIER.

ISBN 9788535256024
3 R$ 196,31 R$ 588,93

6
ALFERES. Eduardo Henrique. Manual de Polícia
Judiciária Militar – Direito Penal e Processo Penal

Militar. Editora Elipro. 2013. ISBN 9788572838481
2 R$ 39,19 R$ 78,38

8
ALVAREZ, Rodrigo. Haiti, Depois do Inferno.

Globo Editora. ISBN 9788525048806
1 R$ 14,80 R$ 14,80

9
ALVES, Paulo Vicente. Gestão Pública

Contemporânea. Alta Books. ISBN 9788576089209
3 R$ 34,90 R$ 104,70

13
ARAÚJO, Maria Celina Soares D'. Capital social. Rio

de Janeiro: Zahar. ISBN 8571107297
3 R$ 20,46 R$ 61,38

14
ASHCROFT, Frances M. A Vida no Limite: a

Ciência da Sobrevivência. Ed Zahar. ISBN
9788571106260

2 R$ 40,37 R$ 80,74

18
BABA, Sri Prem. Propósito: a coragem de ser quem

somos. Sextante / Gmt. ISBN 9788543104508
1 R$ 17,90 R$ 17,90

19
BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico. Parábola,

2015. ISBN 9788579340987
2 R$ 19,78 R$ 39,55

20
BAILEY, Gwen. Como treinar um supercão. Alta

Books. ISBN 9788576084389
1 R$ 52,72 R$ 52,72

23

BARROS, Joy Nunes Da Silva. Educação A
Distância: Democracia e Utopia na Sociedade do

Conhecimento. PAPIRUS, 2015. ISBN
9788544900840

1 R$ 35,39 R$ 35,39

24
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade liquida. Ed

Zahar. ISBN 9788571105980
1 R$ 43,48 R$ 43,48

25
BAUMAN, Zygmunt. Tempos líquidos. Ed Zahar.

ISBN 9788571109933
1 R$ 27,93 R$ 27,93

31
BIELAKIEWICZ, Gerilyn J. Tudo sobre truques e
adestramento de cães. DVS Editora, 2011. ISBN

9788588329621 
1 R$ 30,89 R$ 30,89

32 BOMPA,Tudor O. Periodização: Teoria e 1 R$ 111,96 R$ 111,96
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metodologia do treinamento. Phorte. ISBN
9788576553793

34
BORDENAVE, Juan E. Diaz; PEREIRA, Adair

Martins. Estratégias de ensino aprendizagem. Vozes,
2016.

1 R$ 55,15 R$ 55,15

37
BRADBURY, Ray. Fahrenheit 451. Biblioteca Azul,

2012. ISBN 9788525052247
1 R$ 20,90 R$ 20,90

39
BRAVO, Maria Inês Souza et al (Orgs.). Saúde e

serviço social. Cortez. ISBN 9788524918896
1 R$ 32,38 R$ 32,38

43
BURKE, Brian. Gamificar: como a gamificação

motiva as pessoas a fazerem coisas extraordinárias.
DVS EDITORA, 2015. ISBN: 9788582891070

1 R$ 28,03 R$ 28,03

47
CARNEGIE, Dale. Como Falar em Público e

Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. Record.
ISBN 9788501000897

1 R$ 31,04 R$ 31,04

50
CASTELLIANO, Tânia. Você Sabe Ouvir ? Best

Seller. ISBN 9788576843146
1 R$ 18,52 R$ 18,52

52
CHAPMAN,Gary. As Cinco Linguagens do Amor –
3. ed. 2013. Mundo Cristão. ISBN 9788573258929

1 R$ 22,82 R$ 22,82

53
COHEN,David. A Linguagem do Corpo: o que você

precisa saber. Vozes. ISBN 9788532638175
1 R$ 17,90 R$ 17,90

55
COLLEN, Alanna. 10% Humano. Sextante / Gmt.

ISBN 9788543103440
1 R$ 23,90 R$ 23,90

56
CORTELLA, Mario Sergio; LA TAILLE,Yves de..
Nos Labirintos da Moral. PAPIRUS. (Col. Papirus

Debates)
1 R$ 22,10 R$ 22,10

57
CORTELLA, Mario Sergio. BARROS FILHO,
Clóvis de. Ética e Vergonha na Cara! Papirus 7

Mares. (Col. Papirus Debates). ISBN 9788561773489
1 R$ 21,53 R$ 21,53

58
CORTELLA, Mario Sergio. Por que fazemos o que
fazemos? Planeta do Brasil. ISBN 9788542207415

1 R$ 20,32 R$ 20,32

62
CURY, Augusto. Ansiedade: Como Enfrentar o Mal
do Século: A Síndrome do Pensamento Acelerado.

Saraiva. ISBN 9788502218482. 
1 R$ 8,93 R$ 8,93

63
CURY, Augusto. O futuro da humanidade: a saga de

um pensador. Arqueiro. ISBN 9788575421628
1 R$ 20,92 R$ 20,92

71
DUHIGG, Charles. O poder do hábito: por que
fazemos o que fazemos na vida e nos negócios.

Objetiva. ISBN 9788539004119
1 R$ 31,73 R$ 31,73

73
DWECK, Carol. Mindset. Objetiva, 2017. ISBN

9788547000240
1 R$ 26,93 R$ 26,93
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75

FÁVERO, Eunice Teresinha. O Serviço Social e a
Psicologia no Judiciário. Construindo Saberes,

Conquistando Direitos. Cortez, ISBN
9788524923210. 

1 R$ 37,78 R$ 37,78

78
FEXEUS, Henrik. A arte de ler mentes: como

interpretar gestos e influenciar pessoas sem que elas
percebam. ISBN 9788532646491 

1 R$ 17,93 R$ 17,93

80
FORNI, João José. Gestão de crises e comunicação.

São Paulo: Atlas. ISBN 8522498946
3 R$ 60,18 R$ 180,54

83
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa

moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar.
Editora FGV, 2010. ISBN 9788522508310

2 R$ 41,99 R$ 83,98

84
GARCIA, Wander. Como Passar Em Concursos da

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Foco Jurídico.
ISBN 9788582420690

4 R$ 47,39 R$ 189,56

86
GIACOMONI, James. Orçamento público São Paulo:

Atlas, 2017.
2 R$ 81,72 R$ 163,44

87
GIULIANI, Ricardo Henrique Alves. Direito
Processual Penal Militar. 4. ed. Editora Verbo

Jurídico. 2014. ISBN 9788576994800
3 R$ 34,77 R$ 104,31

88
GREENE, Robert. As 48 Leis do Poder. Rocco. ISBN

9788532510488
1 R$ 38,65 R$ 38,65

90
HILL, JOE. Mestre das chamas. Arqueiro, 2017.

ISBN 9788580417135
1 R$ 35,80 R$ 35,80

92
HUXLEY, Aldous. Admirável Mundo Novo.

Biblioteca Azul. ISBN 9788525056009
1 R$ 23,92 R$ 23,92

93

IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul
de.Relações sociais e serviço social no Brasil: esboço
de uma interpretação histórico-metodológica. Cortez.

ISBN 9788524917066

1 R$ 37,15 R$ 37,15

100
KEGAN, Robert; LAHEY, Lisa Laskow. Imunidade

À Mudança. Alta Books. ISBN 9788550800875
1 R$ 35,92 R$ 35,92

103

KIRKPATRICK, Donald
L.; KIRKPATRICK, James D. Como Avaliar

Programas de Treinamento de Equipes. Senac – RJ.
ISBN 9788577560684

1 R$ 51,52 R$ 51,52

104
KONDO, Marie. A Mágica da Arrumação: a Arte
Japonesa de Colocar Ordem na Sua Casa e na Sua

Vida. Sextante / Gmt. ISBN 9788543102092
1 R$ 17,90 R$ 17,90

105 KOTTER, John; RATHGEBER, Holger. Não é assim
que a gente trabalha aqui!. Rio de Janeiro: BestSeller,

2016. ISBN: 9788546500048

5 R$ 17,92 R$ 89,60
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107
KROENKE, David M. Sistemas de Informação

Gerenciais. Saraiva. ISBN 9788502183698
1 R$ 47,92 R$ 47,92

108
KUBLER-ROSS, Elisabeth. Sobre a Morte e o

Morrer. Wmf Martins Fontes. ISBN 9788578270599
2 R$ 34,15 R$ 68,30

110
Kyle, Chris. Sniper Americano. Intrinseca. ISBN

9788580576443
2 R$ 23,78 R$ 47,56

111

LA TAILLE, Yves de; OLIVEIRA, Martha Kohl de;
DANTAS, Heloysa de Lima. Piaget, Vygotsky,

Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. São
Paulo: Summus, 1992. ISBN: 9788532304124

4 R$ 24,08 R$ 96,32

112
LANCASTER, Lynne; STILLMAN, David. O Y da

questão : como a geração y está transformando o
mercado de trabalho. Saraiva. ISBN 9788502142756

2 R$ 23,92 R$ 47,84

113
LAZZARINI, Sergio G. Empresas em rede. São
Paulo: Cengage Brasil. ISBN 9788522106516

1 R$ 25,70 R$ 25,70

115
LEDUR, Paulo Flávio. Guia Prático da Nova

Ortografia. Age. ISBN 9788574974101
2 R$ 20,94 R$ 41,88

117
LEONTIEV, Alexis; LURIA,A. R.; VIGOTSKI,L. S.

Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem.
Ícone. ISBN 9788527400466

2 R$ 25,18 R$ 50,36

124

MARCIAL, Elaine Coutinho; GRUMBACH, Raul
José dos Santos. Cenários Prospectivos: Como

construir um futuro melhor. 5. ed. Rio de Janeiro:
FGV

1 R$ 30,55 R$ 30,55

125
MARCO AURÉLIO. Meditações. Martin Claret.

ISBN 9788572324694
1 R$ 13,70 R$ 13,70

128

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio
Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil:

Tutela Dos Direitos Mediante Procedimentos
Diferentes. 3. ed. RT, 2017. Vol. 3. ISBN

9788520370872

1 R$ 83,20 R$ 83,20

129
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio
Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo
Civil. 3. ed. RT, 2017. Vol. 2. ISBN 9788520370889

1 R$ 107,00 R$ 107,00

130

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio
Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo

Civil. Teoria Geral do Processo Civil. 3. ed. RT,
2017. Vol. 1. ISBN 9788520370865

1 R$ 83,20 R$ 83,20

131
MARQUES, Amadeu. Say it Right: Guia Prático de

Pronúncia. Editora: Disal. 
1 R$ 30,79 R$ 30,79

132 MÁRQUEZ, Gabriel García. Relato de um Náufrago.
Record. ISBN 9788501011206

1 R$ 25,70 R$ 25,70
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133
MARTINELLI,M. Serviço Social - Identidade e

Alienação. Cortez. ISBN 9788524903519
1 R$ 25,18 R$ 25,18

134
MORGAN,Gareth. Imagens da Organização. Atlas.

ISBN 9788522413416
1 R$ 111,25 R$ 111,25

137
MORIN, Estelle M. Psicologia e Gestão. Atlas. ISBN

9788522454334
1 R$ 151,10 R$ 151,10

145
NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER,

Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed.
Editora Saraiva. 2014. ISBN 9788502217256

1 R$ 160,70 R$ 160,70

146
NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito
Processual Penal Militar – Em Tempo de Paz. 2ª ed.

Editora Saraiva. 2017. 
3 R$ 95,33 R$ 285,99

147
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo

Penal Militar comentado. Forense, 2014. ISBN
9788530958749

3 R$ 125,66 R$ 376,98

148
O livro da Ciência. Globo. (Coleção As grandes

ideias de todos os tempos). ISBN 9788525062482
1 R$ 35,92 R$ 35,92

150
O livro da Economia. Globo. (Coleção As grandes
ideias de todos os tempos). ISBN 9788525052407

1 R$ 35,92 R$ 35,92

151
O livro da Política. Globo. (Coleção As grandes

ideias de todos os tempos). ISBN 9788525054296
1 R$ 35,92 R$ 35,92

152
O livro da Sociologia. Globo. (Coleção As grandes
ideias de todos os tempos). ISBN 9788525060020

1 R$ 35,92 R$ 35,92

153
O livro da Psicologia. Globo. (Coleção As grandes
ideias de todos os tempos). ISBN 9788525062499

1 R$ 35,92 R$ 35,92

154
O livro das Religiões. Globo. (Coleção As grandes
ideias de todos os tempos). ISBN 9788525062475

1 R$ 35,92 R$ 35,92

155
OLIVEIRA,José Paulo Moreira de; MOTTA, Carlos

Alberto Paula. Como Escrever Textos Técnicos.
Thomson. ISBN 9788522112036

1 R$ 31,66 R$ 31,66

156
OTSU, Roberto. A sabedoria da natureza: taoismo, i

ching, zen e os ensinamentos essênios. Agora Editora.
ISBN 9788571830202

1 R$ 39,43 R$ 39,43

163
PAIVA,Juliana. Controle Interno Como Ferramenta
de Accountability. Appris. ISBN 9788581925318

3 R$ 28,61 R$ 85,83

164
PALANGANA, Isilda Campaner. Desenvolvimento e
aprendizagem em Piaget e Vigotski: a relevância do

social. Summus, 2015. ISBN 9788532310361
3 R$ 31,40 R$ 94,20

166 PASQUALI, Luiz. Psicometria: teoria dos testes na
psicologia e na educação. Vozes, 2008. ISBN

9788532628893

1 R$ 63,40 R$ 63,40
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167
PERRENOUD, Philippe. Desenvolver Competências
ou Ensinar Saberes?: A Escola Que Prepara Para A

Vida. Penso. ISBN 9788565848619
2 R$ 40,83 R$ 81,66

169

PISCITELLI, Roberto Bocaccio; TIMBÓ, Maria
Zulene Farias. Contabilidade Pública: Uma

Abordagem da Administração Financeira Pública. 13.
ed. São Paulo: Atlas, 2014.ISBN 9788522490875

2 R$ 104,85 R$ 209,70

172
RAUSE,Vince / PARRADO,Nando. Milagre nos
Andes. Ponto De Leitura. ISBN 9788539000647

1 R$ 17,35 R$ 17,35

176
REGO, Teresa Cristina, Vygotsky: uma perspectiva
histórico-cultural da educação. Vozes, 2009. ISBN

9788532613455
2 R$ 17,92 R$ 35,84

179
ROBERTS,Monty. O Homem que Ouve Cavalos.

Bertrand Brasil. ISBN 9788528608014
2 R$ 43,70 R$ 87,40

180

ROBERTS,Monty. Violência Não É a Resposta -
Usando a Sabedoria Gentil dos Cavalos para

Enriquecer Nossas Relações. Bertrand Brasil. ISBN
9788528608571 

2 R$ 32,90 R$ 65,80

182
RODRIGUEZ, José. Pilates: guia passo a passo,

totalmente ilustrado. São Paulo: Marco Zero, 2007.
192 p. ISBN 9788527904056

2 R$ 47,90 R$ 95,80

183
ROSENBERG, MARSHALL B. Comunicação não-
violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos

pessoais. ISBN 9788571838260
2 R$ 47,15 R$ 94,30

186
SANTOS, Alexandre Henrique. Planejamento

Pessoal: Guia para Alcançar Suas Metas. VOZES.
ISBN 9788532638052

1 R$ 19,73 R$ 19,73

188
SASTRE,Genoveva; ARAÚJO, Ulisses F.

Aprendizagem baseada em problemas no ensino
superior. Summus, 2009. ISBN 9788532305329

3 R$ 39,43 R$ 118,29

195
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística

Geral. Cultrix. ISBN 9788531601026
2 R$ 31,10 R$ 62,20

197
SIMOES, Carlos. Curso de Direito do Serviço Social.

Cortez. ISBN 9788524921735
1 R$ 55,00 R$ 55,00

198
SLOMSKI,Valmor. Controladoria e Governança na

Gestão Pública. Atlas. ISBN 9788522440832 
2 R$ 46,80 R$ 93,60

204
SMALLIN, Donna. Organize-se. Gente. ISBN

9788573124170
1 R$ 29,54 R$ 29,54

206
SNYDER, Adam; KATCHER, Bruce L. Por que as
pessoas odeiam seus chefes? Sextante / Gmt. ISBN

9788575425848
1 R$ 17,92 R$ 17,92

207 UEMURA,Cíntia Naomi. General English For 2 R$ 58,25 R$ 116,50
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Aviation: Pilots, Cabin Crew, Ground SStaff, And
Air Traffic Controller. Cengage Learning, 2014.

ISBN 9788522116591

208
Vade Mecum Tradicional Saraiva. Saraiva, 2017.

ISBN 9788547214203
2 R$ 112,50 R$ 225,00

211
VENTURA, Mauro. O espetáculo mais triste da terra.

São Paulo: Cia das Letras. ISBN 9788535919912
3 R$ 34,67 R$ 104,01

212
VIEIRA, Jair Lot. Código Brasileiro de Aeronáutica e

Legislação Complementar. Edipro. ISBN
9788572836579

3 R$ 28,17 R$ 84,51

216
VIEIRA,Roberto Fonseca. Comunicação

Organizacional: Gestão de Relações Públicas. Mauad.
ISBN 9788574781280

3 R$ 17,42 R$ 52,26

217
VIERCI,Pablo. A Sociedade da Neve. Companhia

Das Letras. ISBN 9788535916683
3 R$ 39,12 R$ 117,36

219
VITTA, Heraldo Garcia. Poder de Polícia. Malheiros,

2010. (Coleção TEMAS DE DIREITO
ADMINISTRATIVO) ISBN: 9788574209883.

3 R$ 35,38 R$ 106,14

220
VYGOTSKY, Liev Semionovitch. A Construção do
Pensamento e da Linguagem. Wmf Martins Fontes.

ISBN 9788578270773
2 R$ 46,59 R$ 93,18

221
WEINSCHENK, Susan m. Como convencer as

pessoas a fazer o que você quer. Sextante/ Gmt. ISBN
9788543102238

1 R$ 20,90 R$ 20,90

223

WILLIAMS, Mark, PENMAN, Danny. Atenção
Plena: Mindfulness: Como Encontrar A Paz Em Um

Mundo Frenético. Sextante: Gmt, 2015. ISBN
9788543101873

3 R$ 26,90 R$ 80,70

226
YOVELL,Yoram. O Inimigo no Meu Quarto. ISBN

9788501074423
1 R$ 50,92 R$ 50,92

227

WILLIAMS, Mark, PENMAN, Danny. Atenção
Plena: Mindfulness: Como Encontrar A Paz Em Um

Mundo Frenético. Sextante: Gmt, 2015. ISBN
9788543101873

3 R$ 26,90 R$ 80,70

228
YOVELL,Yoram. O Inimigo no Meu Quarto. ISBN

9788501074423
1 R$ 50,92 R$ 50,92

TOTAL….: R$ 7.672,23

2. DO LOCAL DE ENTREGA
2.1. O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) na(o) Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar,
sito a Rua Lauro Linhares, 1213, Trindade – Florianópolis-SC – CEP 88.036-003 – Fone (48) 3665-7954,
no horário compreendido entre 1300h e 1800h.
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3. DOS PRAZOS, DA GARANTIA E DO RECEBIMENTO
3.1. O(s) produtos(s) deverá(ão) ser entregue(s) observadas as seguintes condições:
3.1.1. o prazo de entrega do(s) produto(s) cotado(s), será de 60 (sessenta) dia(s), a contar da data do
contrato;
3.1.2. o prazo para correção e/ou substituição de produtos com defeitos, será de 10 (dez) dia(s), a
contar da data do recebimento da intimação.
3.1.3. a garantia do(s) produto(s) cotado(s), será, no mínimo, de 12 (doze) meses, a contar da data do
recebimento do (s) mesmo (s);
3.1.4. o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data limite para
apresentação das propostas neste pregão;
3.1.5. o texto e demais exigências legais previstas devem estar em conformidade com a legislação do
Código de Defesa do Consumidor e legislação específica no que couber.
3.1.6. os produtos devem ser entregues nas embalagens originais, conforme o caso.
3.2. O recebimento do objeto deste contrato ficará condicionado a observância das normas contidas no
art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que a conferência
e o recebimento ficarão sob as responsabilidades de Servidor e/ou Comissão, podendo ser:
3.2.1.  provisoriamente,  mediante  recibo  na  Nota  Fiscal  por  servidor(es)  designado(s)  pelo  gestor  do
contrato, no ato da entrega dos produtos, para efeito de posterior verificação da conformidade do material
com as especificações; e
3.2.2. definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação,
mediante termo  circunstanciado  assinado  pelas  partes,  por  uma  comissão  de,  no  mínimo,  3  (três)
membros, designados pelo Diretor Interino de Logística e Finanças do CONTRATANTE, nos casos de
aquisição de equipamentos de grande vulto, conforme exigência do §8º do artigo 15 da Lei Federal nº
8.666/93 e posteriores alterações, ou mediante recibo, pelo gestor, nos demais casos.
3.3. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a  que se refere este  artigo  não serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde
que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.
3.4. Os  objetos  contratados  deverão  ser  desembalados  e  conferidos  por  técnicos  capacitados  da
CONTRATADA.  Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos foram entregues em
desacordo com a proposta, com defeito,  fora de especificação ou incompletos,  após a notificação por
escrito  à Contratada serão interrompidos os prazos  de recebimento  e  suspenso o pagamento,  até  que
sanada a situação. 
3.5. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, será lavrado Termo de Recusa, no qual deverão ser
descritas as divergências, e comunicado a CONTRATADA para que no prazo constante no item 5.1.2.,
contados do recebimento do comunicado expedido pelo gestor, sane os problemas detectados e, se for o
caso, substitua o(s) produto(s) entregue(s) por outro compatível com a proposta apresentada, nos termos
do objeto deste contrato.
3.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança
do fornecimento e/ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
3.7. A CONTRATADA deverá  manter  preposto  aceito  pelo  CONTRATANTE para  representá-la  na
execução do contrato.
3.8. A  CONTRATADA  é  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  às  suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados.
3.9. A CONTRATADA é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  ao  CONTRATANTE ou  a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
3.10. O  CONTRATANTE  rejeitará,  no  todo  ou  em  parte,  serviço  ou  fornecimento  executado  em
desacordo com o contrato.
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