
 
EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE LIVRARIAS Nº 02/2017 

PROCESSO Nº 03001.001096/2017-68 

O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA–IPEA, fundação 

pública federal com Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.142, de 29 de março de 2010, com 

sede na cidade de Brasília - DF, no Setor Bancário Sul, Edifício do BNDES, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 33.892.175/0001-00, por meio de sua Diretoria de Desenvolvimento 

Institucional (DIDES), torna público que, na data, horário e local abaixo indicados, realizará 

processo de chamamento público para credenciamento de pessoas jurídicas destinado à 

execução do objeto deste Edital, obedecidos os fundamentos legais constantes na Lei 

8.666/93, além do disposto no Regulamento de Credenciamento do Ipea (disponível em 

www.ipea.gov.br) e demais legislações aplicáveis. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE CREDENCIAMENTO  

A PARTIR DO DIA: 23/08/2017. 

HORÁRIO: Das 09h às 18h (horário de Brasília). 

LOCAL: SBS Quadra 1, bloco “J” Edifício BNDES – Sala 516 – Brasília/DF. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.ipea.gov.br  

 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente instrumento o credenciamento de interessados para a 

entrega em consignação, sem caráter de exclusividade, por parte do Ipea, de publicações da 

sua linha editorial, em quantidade previamente acordada, para serem colocadas à venda por 

livraria, que neste instrumento será tratada CONSIGNATÁRIA. 

2. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

2.1. A documentação necessária para participar deste processo de chamamento público 

deverá ser entregue no período compreendido entre a data de publicação do aviso deste edital 

e data abaixo, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre 9h e 11h30 e entre 14h 

e 18h.  

2.2. Será aceita documentação enviada via postal, atendendo-se às determinações 

constantes no item 4. DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO.  

Local de Recebimento de documentação 

2.3. Local de Entrega dos documentos: Ipea, em Brasília-DF, no SBS, Quadra 01, Bloco 

J, Lote 30 – Ed. BNDES, Assessoria de Imprensa e Comunicação – 15º andar, CEP 70076-

900. 

3. DAS CONDIÇÕES DE CREDENCIAMENTO  

3.1. Preencher e encaminhar ficha de cadastro com toda a documentação anexa a partir do 

dia 23 de agosto de 2017; 

3.2. Análise dos documentos será feita a partir do dia 4 de setembro de 2017. A comissão 

de avaliação tem o prazo de cinco dias úteis para realizar a analise da documentação contados 

da data da entrega, prorrogáveis a critério da instituição. Os documentos devem ser 

encaminhados para o e-mail licitacoes-bsb@ipea.gov.br; 

http://www.ipea.gov.br/
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3.3. Publicação da lista dos habilitados para o credenciamento será feita logo após a 

conclusão dos trabalhos de análise das propostas recebidas e terá validade de 12 meses a partir 

da data de publicação no Diário Oficial da União; 

3.4. A empresa interessada que não concordar com a ordem de classificação tem o direito 

de recorrer em até dois dias úteis a contar da data de publicação da lista dos classificados. 

Caso decida pelo recurso, o candidato deve solicitar cópia dos documentos de credenciamento 

junto ao IPEA a fim de embasar o recurso; 

3.5. O prazo para resposta do recurso é de até cinco dias úteis após o recebimento dos 

documentos. 

Obs: os documentos encaminhados fora do prazo estipulado não serão objetos de 

análise. 

3.6. A interessada que atender a todos os requisitos previstos no edital de credenciamento 

será julgada habilitada e, portanto, credenciada. 

3.7. Não poderão participar as pessoas jurídicas: 

3.7.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação;   

3.7.2. Que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, 

Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio 

de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo 

órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.  

4. DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO  

4.1. A documentação exigida neste edital deverá ser apresentada em cópia autenticada e 

acompanhada do Requerimento para o cadastramento, conforme modelo apresentado no 

Anexo II, além do constante no Anexo I, III e IV, assinados pelo titular da empresa ou seu 

representante legal.  

4.1.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada 

por Cartório Notarial ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples 

acompanhada do respectivo original para conferência e autenticação por servidor da 

Comissão de Credenciamento do Ipea.  

4.1.2. A documentação enviada via postal deverá vir, obrigatoriamente, autenticada 

em cartório notarial.  

4.1.3. A autenticação da documentação só será feita mediante apresentação das vias 

originais que serão autenticadas. A não apresentação dos originais impossibilitará a 

autenticação e consequentemente impedirá a contratação da empresa. 

4.1.4. Os documentos que não especificarem a data de validade, não poderão ser com 

data de expedição anterior a 60 (sessenta) dias da data de entrega dos mesmos. 

Parágrafo Primeiro - Tendo em vista o objetivo de atingir maior capilaridade no Brasil na 

distribuição das publicações do Ipea, a CONSIGNATÁRIA deve ter sede em uma das 

seguintes capitais: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador ou Manaus. 

 

Parágrafo Segundo - As livrarias universitárias (tanto públicas quanto privadas) ficam 

dispensadas da exigência do Parágrafo Primeiro. 

4.2. O interessado deverá apresentar a documentação abaixo, no que couber: 



 
 

Habilitação Jurídica: 

I. Registro comercial, no caso de empresário individual. 

II. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações ou 

consolidação, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais e, no 

caso de sociedades abertas, acompanhado de documentos de prova de diretoria em 

exercício, cujo objeto seja similar ao da contratação. 

III. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

I. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC). 

II. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual. 

III. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

IV. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND), ao INSS e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

V. Declaração, nos moldes do Anexo III deste Regulamento, de que não emprega 

menores de dezoito anos; 

VI. Para fins de qualificação, o Ipea verificará as certidões e declarações que comprovem 

a regularidade da empresa perante a fazenda federal, estadual e municipal de sua sede, 

e perante a previdência social e o FGTS, por meio de consulta simples no Sistema de 

Cadastramento de Fornecedores – SICAF, bem como verificará os registros de que 

trata o item 4 deste edital. 

Qualificação Econômica – Financeira: 

I. Comprovação da qualificação econômico-financeira mediante a verificação dos 

índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e de Liquidez Corrente, que deverão ser 

iguais ou superiores a 0,5 (zero vírgula cinco); 

II. A verificação dos índices acima será feita no momento da habilitação, por meio do 

SIASG Módulo SICAF (Consulta Balanço Contábil). 

III. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação e demonstrações: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata e certidão negativa de recuperação 

judicial e extrajudicial bem como certidão negativa de execução patrimonial, para 

o caso de empresário individual, expedidas pelo distribuidor da sede da empresa, 

datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade 

expresso na própria certidão. 

b) As empresas com menos de um exercício social de existência devem cumprir a 

exigência em questão mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do 

último Balanço Patrimonial levantado; 



 
Demais informações: 

I. Serão verificados os seguintes registros: 

a) A existência de registros impeditivos da contratação no cadastro nacional de 

empresas inidôneas e suspensas/CGU, disponível no portal da transparência 

(http://www.portaltransparencia.gov.br); 

b) Composição societária das empresas a serem contratadas no sistema SICAF, a 

fim de se certificarem se entre os sócios há servidores do próprio órgão 

contratante (http://www.comprasnet.gov.br); 

c) A existência de registros impeditivos de contratação por improbidade 

administrativa no cadastro nacional de condenações cíveis por ato de 

improbidade administrativa disponível no portal CNJ (http://www.cnj.gov.br); 

d) A existência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (http://www.tst.gov.br). 

5. DOS PREÇOS 

5.1. A remuneração das empresas credenciadas equivalerá a 50% do valor de capa do 

título, fixado pelo Ipea no anexo IV – PLANILHA DE PREÇOS DE CAPA.   

5.1.1. A metade do valor de capa do título referente à venda do livro pela 

CONSIGNATÁRIA deverá ser recolhido em favor do Ipea por meio de Guia de 

Recolhimento da União – GRU, a ser emitida no site do Tesouro Nacional. 

6. DO PROCESSO DE CHAMAMENTO  

6.1. A Comissão de Credenciamento em sessão pública no primeiro dia útil seguinte à data 

limite para o recebimento de propostas fará o registro das propostas recebidas, procedendo à 

abertura dos envelopes, permitindo vistas aos documentos pelos presentes. Na oportunidade, 

divulgará a data limite para divulgação do resultado de pré-qualificação, que não poderá 

ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias. 

6.2. Na análise da documentação relativa à habilitação pela Comissão de Credenciamento, 

exigir-se-á a estrita observância de todos os requisitos de pré-qualificação previstos no Edital. 

6.2.1. Caso necessário, serão solicitados esclarecimentos, retificações e 

complementações da documentação ao interessado.  

6.3. Da sessão pública de recebimento e abertura de propostas, será lavrada ata com 

assinatura dos presentes. 

6.4. O resultado da pré-qualificação será divulgado no Portal Ipea na internet e, a partir da 

data desta publicação, passa a vigorar o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de  

recurso contra decisão de habilitação ou inabilitação.  

7. DOS RECURSOS  

7.1. Caberá recurso, sem efeito suspensivo, nos casos de habilitação ou inabilitação na pré-

qualificação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do resultado. 

7.2. Os recursos serão recebidos no mesmo local da entrega da documentação do 

credenciamento e serão dirigidos à autoridade máxima do órgão ou entidade contratante por 

intermédio da Comissão de Credenciamento, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado; 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
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7.3. A autoridade superior, após receber o recurso e a informação da Comissão de 

Credenciamento, proferirá, também no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a sua decisão, devendo 

promover a sua respectiva publicação no Diário Oficial do Estado em até 2 (dois) dias úteis: 

7.3.1. § 1º As autoridades competentes para julgamento de recurso quanto à pré-

qualificação serão a Comissão Especial de Credenciamento, em primeira instância; a 

Divisão de Editorial e Publicações, em segunda instância; e a Assessoria de Imprensa 

e Comunicação do Ipea , em última instância.   

7.3.2. § 2º O recurso é dirigido à autoridade superior, porém, interposto por 

intermédio da que praticou o ato recorrido para que esta realize análise dos juízos de 

admissibilidade e retratação, após o que subirá à instância superior.    

7.3.3. § 3º A peça recursal e anexos serão recebidos no mesmo local da entrega da 

documentação do credenciamento.   

7.3.4. § 4º O prazo de recurso não se inicia ou corre sem que os autos do processo 

estejam com vista franqueada ao interessado.   

7.3.5. § 5º As instâncias superiores têm, a partir do recebimento do processo, 10 

(dez) dias úteis para o julgamento do mérito. 

8. DA CONCESSÃO DO CREDENCIAMENTO 

8.1. O interessado que atender a todos os requisitos previstos no Edital de Credenciamento 

será julgado habilitado na pré-qualificação e, portanto, credenciado no órgão ou entidade 

contratante, encontrando-se apto a prestar os serviços aos quais se candidatou, com vigência 

igual à do referido Edital. 

8.2. O resultado dos credenciados será publicado no DOU e divulgado no Portal Ipea.   

8.2.1. § 1º Uma vez publicado o credenciamento no DOU e no Portal Ipea, o 

interessado encontra-se apto a prestar os serviços para os quais se candidatou, pelo 

prazo referido no Edital.   

 

8.2.2. § 2º O credenciamento não tem caráter exclusivo, ou seja, o Ipea poderá 

contratar mais de um credenciado para o mesmo serviço.   

 

8.2.3. § 3º É possível aos interessados se credenciarem a qualquer tempo, desde que 

dentro do período de avaliação dos pedidos estabelecidos neste Edital, e que 

preencham as condições mínimas fixadas; 

8.2.4. Caberá recurso nos casos de credenciamento ou não-credenciamento, conforme 

o estabelecido no item 7 – DOS RECURSOS.  

9. DA MANUTENÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

9.1. Durante a vigência do credenciamento é obrigatória a manutenção da regularidade de 

todas as condições de habilitação, sob pena de descredenciamento.   

9.1.1. Parágrafo único. Obrigam-se os credenciados, independentemente da 

existência de contratos vigentes, a informarem toda e qualquer alteração na 

documentação referente à sua habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 

econômico-financeira e regularidade fiscal.    



 
9.2. O credenciado poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer tempo, mediante o 

envio de solicitação escrita ao Ipea, cujo deferimento deverá ocorrer no prazo máximo de 30 

(trinta) dias corridos. A medida não desobriga o credenciado do cumprimento de eventuais 

contratos assumidos e das responsabilidades dele derivadas, cabendo, em casos de 

irregularidade, as sanções definidas pelo contrato que assinar com o Ipea e pela legislação 

pertinente. 

9.3. A partir da data em que for convocado para apresentar a documentação atualizada, o 

credenciado terá até 05 (cinco) dias úteis para entregá-la pessoalmente ou, a critério do órgão 

ou entidade contratante, por via postal. 

10. DOS NOVOS CHAMAMENTOS  

10.1. A cada 12 (doze) meses ou outro prazo inferior, o Ipea poderá realizar chamamento 

público para novos interessados, momento no qual republicará o Edital, podendo alterar 

regras, condições e minutas. 

11. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

11.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este credenciamento deverão ser 

apresentados por escrito e dirigidos à Comissão Permanente de Credenciamento no Endereço 

SBS, Quadra 01, Bloco “J”, Edifício do BNDES, no horário das 9h às 12h e das 14h às 18h, 

pelo telefone 61 – 2026- 5136 ou através do e-mail licitacoes-bsb@ipea.gov.br. 

11.2. Os pedidos terão prazo de 10 (dez) dias úteis para o atendimento. 

12. DAS PENALIDADES APLICÁVEIS À CREDENCIADA 

12.1. Durante a vigência do credenciamento, o credenciado deverá cumprir contínua e 

integralmente o disposto neste Edital, no Regulamento e no contrato que firmar com o Ipea.  

12.2. O descumprimento das disposições de manutenção do credenciamento poderá 

acarretar as seguintes penalidades ao credenciado, garantido o contraditório e a ampla defesa 

e sem prejuízo de outras responsabilidades legais, com o registro no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF do que for possível: 

I. Advertência formal; 

II. Suspensão de participação em consignações; 

III. Descredenciamento e multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o 

valor remanescente do contrato, contado da comunicação oficial, quando der causa à 

rescisão do contrato (considera-se valor remanescente do contrato o valor de capa dos 

livros multiplicado pelo número de exemplares que ainda estejam em posse da 

Consignatária).   

12.2.1. Parágrafo único. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF e no 

cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas do contrato e demais 

cominações legais, a CONTRATADA que:  

I. Apresentar documentação falsa; 

II. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

III. Comportar-se de modo inidôneo; 

IV. Cometer fraude fiscal. 
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12.3. A aplicação de penalidade ao credenciado deverá ocorrer por meio de processo 

administrativo, obedecidas as regras da Lei nº 8.666, de 1993, complementadas pela Lei nº 

9.784, de 29 de janeiro de 1999.   

12.3.1. § 1º Compete à Comissão de Credenciamento conduzir o processo de apuração 

de responsabilidade e aplicar penalidade por meio de decisão administrativa 

fundamentada.   

12.3.2. § 4º O tipo de penalidade e sua gradação dependerá da gravidade da conduta 

do credenciado e dos resultados, observados critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade.   

12.3.3. § 5º Da decisão administrativa que resultar penalidade para o credenciado cabe 

recurso, nos termos da legislação pertinente.   

12.3.4. § 6º O descredenciamento será publicado no Diário Oficial da União.    

12.3.5. § 7º Na decisão e na publicação do descredenciamento no DOU será definido 

prazo no qual o interessado ficará impedido de apresentar ao Ipea novo pedido de pré-

qualificação para o credenciamento ao qual estava anteriormente vinculado.    

.   DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO  

12.4. O processo de Credenciamento será conduzido por Comissão de Credenciamento, 

composta por servidores de cargo de provimento permanente e temporário designados pela 

autoridade competente, por portaria publicada em Diário Oficial, e terá como atribuições: 

I. Acompanhar todo o processo de credenciamento;  

II. Monitorar o cumprimento da portaria e dos atos normativos complementares dela 

decorrentes; 

III. Receber os pedidos de inscrições das interessadas;  

IV. Conferir os documentos exigidos pelo regulamento, em todas as etapas do 

credenciamento; 

V. Elaborar a lista de credenciamento e encaminhar para publicação; 

VI. Proceder à avaliação de desempenho e ao descredenciamento das pessoas que 

descumpram as obrigações constantes do Regulamento;  

VII. Receber as denúncias resultantes do controle social e adotar as providências 

administrativas para efetivar as consequências delas decorrente; 

VIII. Resolver os casos omissos. 

13. DAS ETAPAS DO CREDENCIAMENTO 

13.1. O credenciamento é um processo iniciado por meio da pré-qualificação, 

permanentemente aberto a todos os interessados que atendam aos requisitos do Edital de 

Credenciamento durante sua vigência. 

13.2. O credenciamento observará as seguintes etapas: 

I. Publicação do Regulamento; 

II. Inscrição das pessoas interessadas; 

III. Habilitação das inscritas; 

IV. Convocação das credenciadas para prestação dos serviços; e 



 
V. Assinatura do Contrato. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a documentação apresentada pelo 

credenciado, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

14.2. A critério da Comissão de Credenciamento o presente chamamento público poderá 

ser:     

14.2.1. Adiado, por conveniência exclusiva da Administração; 

14.2.2. Revogado, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou 

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 

14.2.3. Anulado, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 19.2 – A SESA poderá, em 

qualquer fase, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a 

instrução de assunto relacionado ao presente procedimento.    

14.3. Outras informações sobre o presente procedimento e quaisquer dados necessários 

poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Credenciamento, no endereço SBS, 

Quadra 01, Bloco “J”, Edifício do BNDES, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, 

telefone (61) 2026- 5114 ou através do e-mail credenciamento@ipea.gov.br.          

14.4. Os casos controversos envolvendo a Comissão de Credenciamento deverão ser 

encaminhados para deliberação da autoridade competente, precedidos de parecer da 

Procuradoria Federal junto ao Ipea.   

14.4.1. Parágrafo único. Qualquer cidadão é parte legítima para denunciar 

irregularidades na prestação dos serviços ou no faturamento.  

14.5. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 

8.666, de 1993, e nos princípios de Direito Público.   

14.6. A inscrição de interessados no credenciamento do Ipea implica a aceitação integral e 

irrestrita de todas as condições estabelecidas neste Regulamento.   

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

Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado 

que seja. 

 

COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO 
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO REGULAMENTO DE 

CREDENCIAMENTO DO IPEA 

 

___________________________________________________, inscrito no CPF / CNPJMF 

sob o n._________, residente/instalado em 

__________________________________________________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a) ______________________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade n. __________________ e inscrito(a) no CPF sob n. 

___________________, _____________________, declara que tomou conhecimento do 

Regulamento do Credenciamento do Ipea,  editado pela Portaria n. xxx/2017,  que normatiza 

integralmente esta contratação no âmbito do Ipea (pré-qualificação, credenciamento, 

contratação) e está disponível para consulta no sítio www.ipea.gov.br.     

E, por ser a expressão fiel da verdade, firma a presente. 

      

 

 

(Local),           de                             de   20___.   

 

 

 

 

 

 

____________________________________________  

 

 

(Identificação e assinatura da pessoa física ou Identificação e assinatura do representante legal 

da instituição)  

(CPF da pessoa física ou Razão Social e CNPJ/MF da instituição)  

(Endereço / endereço eletrônico)  

(Telefone / Fax)



 
ANEXO II 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA CADASTRAMENTO 

 

 

A empresa........................................., CNPJ ............................, endereço 

completo......................., telefone ..........................., e-mail............................  requer sua 

inscrição no CHAMAMENTO PÚBLICO DE DISTRIBUIDORES, REVENDEDORES 

COMERCIAIS, LIVRARIAS E POSTOS DE VENDA para a entrega em consignação, sem 

caráter de exclusividade, por parte do Ipea, de publicações da sua linha editorial, em 

quantidade previamente acordada, para serem colocadas à venda, conforme Edital nº 

......./2017-IPEA .   

Em ________________, ____/____/_____ 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

 

OBJETO DO CREDENCIAMENTO 

O objeto do presente contrato é a entrega em consignação, sem caráter de exclusividade, por 

parte do Ipea, de publicações da sua linha editorial, em quantidade previamente acordada, 

para serem colocadas à venda por distribuidores, revendedores comerciais, livrarias e postos 

de venda, que neste instrumento serão tratados por CONSIGNATÁRIA. 

DOS VALORES 

Os valores de referência para a definição do preço de capa de cada publicação está disposto 

no Edital do Credenciamento supracitado.  

DO TRANSPORTE 

As despesas com o transporte do material consignado correrão por conta do Ipea, tanto nas 

remessas quanto nas devoluções, com a ressalva de que o material será entregue e recolhido 

em apenas um endereço em cada praça, indicado pela CONSIGNATÁRIA  

DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato terá vigência inicial de 12 meses, a contar da data de sua 

publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, se o serviço for contínuo, 

desde que permaneça o interesse da entidade na manutenção deste sistema, assim como reste 

comprovada a vantajosidade do mesmo, respeitado o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93. 

 



 
ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 

 

Referência:  

CREDENCIAMENTO Nº ____/2017 

PROCESSO N.º PROCESSO Nº 03001.001096/2017-68 

 

 

 

A ____________________ ,  inscrita  no CNPJ nº _____________,  por  intermédio  de seu 

representante legal o(a) Sr(a_________________,  portador(a)  da  Carteira  de Identidade 

nº __________________ e  do  CPF nº _____________, DECLARA, sob as penas da lei e 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666,  de 21 de junho de 1993, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 

 

 

_______________________________ 

Data 

 

_______________________________ 

(Representante Legal) 

 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 



 
ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL, SEUS ANEXOS, 

INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS 

 

 

Referência:  

CREDENCIAMENTO Nº ____/2017 - Ipea 

PROCESSO N.º 03001.001096/2017-68 

 

(Nome da Empresa) ......................................................................................................., CNPJ 

nº................................................................,estabelecida à .................................................... 

(endereço completo), declara conhecer o edital de Chamamento Público para Credenciamento 

n° ........../2017 - Ipea e seus anexos. ________________, _____/_________________/2017. 

 

 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO V 

PLANILHA DE PREÇOS DE CAPA 

 

A remuneração das empresas credenciadas equivalerá a 50% do valor de capa do título 

conforme o disposto abaixo.  

 

Número de páginas do livro Preço de capa 

De Até 

48 79 R$ 14,97 

80 111 R$ 20,80 

112 143 R$ 26,73 

144 175 R$ 32,57 

176 207 R$ 38,40 

208 239 R$ 45,33 

240 271 R$ 51,27 

272 303 R$ 56,90 

304 335 R$ 62,73 

336 367 R$ 68,57 

368 399 R$ 74,20 

400 431 R$ 79,93 

432 463 R$ 85,67 

464 495 R$ 91,50 

496 527 R$ 97,43 

528 559 R$ 103,17 

560 591 R$ 108,90 

592 623 R$ 121,83 

624 655 R$ 126,77 

656 687 R$ 131,70 

688 719 R$ 136,63 

720 751 R$ 141,57 

752 783 R$ 146,50 

784 815 R$ 151,43 

816 847 R$ 156,37 

848 879 R$ 161,30 

880 911 R$ 166,23 

912 943 R$ 171,17 

944 975 R$ 176,10 

976 1.007 R$ 181,03 

 

  



 
ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ___/2017 FIRMADO ENTRE O 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA – IPEA E A EMPRESA ........, PARA 

CONSIGNAÇÃO DE PUBLICAÇÕES  

 

 

PROCESSO Nº 03001.001096/2017-68 

 

 

O INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA–IPEA, fundação 

pública federal com Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.142, de 29 de março de 2010, com 

sede na cidade de Brasília - DF, no Setor Bancário Sul, Edifício do BNDES, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 33.892.175/0001-00, doravante denominado IPEA ou CONTRATANTE, 

neste ato representado pelo seu PRESIDENTE, o Sr. ERNESTO LOZARDO, brasileiro, 

portador da Carteira de Identidade nº 3.498.854 e do CPF nº 232.398.838-72, residente e 

domiciliado nesta Capital, de um lado, e, do outro, a empresa ________________. doravante 

denominada CONTRATADA, com sede em ________________, CEP _________, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº ___________, neste ato representado pelo seu Sócio/Procurador, o 

Senhor _______________, (nacionalidade), (estado civil), (emprego), Portador da Carteira de 

Identidade nº __________, inscrito no CPF sob nº ____________, residente e domiciliado em 

____________________, em decorrência do Edital de Chamamento Público para 

Credenciamento nº _______/2017 - Ipea, celebram o presente Contrato, que reger-se-á pela 

Lei nº 8.666 de 1993, demais normas aplicáveis, pelo disposto no Regulamento de 

Credenciamento e Edital de Chamamento Público, além das cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

1. O objeto do presente contrato é a entrega em consignação, sem caráter de 

exclusividade, por parte do Ipea, de publicações da sua linha editorial, em quantidade 

previamente acordada, para serem colocadas à venda por uma livraria física que neste 

instrumento será tratada CONSIGNATÁRIA.  

 

2. O Ipea poderá, a seu exclusivo critério, limitar a quantidade de exemplares de cada 

título entregues à CONSIGNATÁRIA, segundo possibilidade de fornecimento de cada título 

e de acordo com a estimativa da capacidade de comercialização dos títulos pela 

CONSIGNATÁRIA.  

  

§ 1º- As publicações atualmente disponibilizadas para serem entregues em consignação 

estarão especificadas e quantificadas em documentação entregue à Consignatária no 

momento da assinatura do contrato, que, assinado pelas partes, será parte integrante do 

acordo, independentemente de transcrição.  

 

§ 2º - À medida que disponibilizadas novas publicações para consignação, o Ipea 

comunicará a CONSIGNATÁRIA, que, a seu critério, optará por solicitar ou não seu 

envio. 

 



 
§ 3º - Tendo em vista o objetivo de atingir maior capilaridade no Brasil na distribuição 

das publicações do Ipea, a CONSIGNATÁRIA deve ter sede em uma das seguintes 

capitais: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Manaus. 

 

§4 - As livrarias universitárias (tanto públicas quanto privadas) ficam dispensadas da 

exigência do Parágrafo Terceiro. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS 

 

 

2.1 O Ipea entregará seus títulos pelo preço definido pelo Instituto com base nos custos de 

impressão, frete e demais custos operacionais, conforme definido na Regulamento de 

Credenciamento nº 001/2017 e no anexo I a este Contrato. 

 

2.2 A remuneração da CONSIGNATÁRIA equivalerá a 50% do valor de capa do título, 

fixado pelo Ipea. A outra metade do valor seguirá o disposto no Parágrafo Segundo da 

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

 

Parágrafo Único – O Ipea deverá comunicar à CONSIGNATÁRIA, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias úteis, qualquer alteração nos preços, estabelecendo 

expressamente a partir de qual data passarão a vigorar tais modificações. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REPOSIÇÃO E DEVOLUÇÃO DE TÍTULOS  

 

 

3.1 A CONSIGNATÁRIA poderá solicitar ao Ipea a reposição de títulos mediante prestação 

de contas dos livros já vendidos de mesmo título, preferencialmente no período citado no 

Parágrafo Primeiro da CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

 

3.2 A CONSIGNATÁRIA poderá solicitar ao Ipea novas publicações a serem consignadas. 

Estas passarão a constar dos relatórios e controle de estoque da CONSIGNATÁRIA. A 

solicitação e o seu assentimento deverão se dar por meio de correio eletrônico que constará do 

respectivo processo administrativo interno. 

   

3.3 Quando da rescisão do contrato, a CONSIGNATÁRIA poderá adquirir os livros restantes 

em seu estoque, não os devolvendo, mediante pagamento e comprovação na prestação de 

contas final.  

 

3.4 O Ipea poderá solicitar a seu critério a devolução dos produtos consignados, mesmo antes 

de vencido o prazo de vigência deste contrato, informando essa decisão à CONSIGNATÁRIA 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis. Nesta situação, são de responsabilidade 

do Ipea os custos com a devolução. 

 

3.5 À CONSIGNATÁRIA fica assegurado o direito de devolver ao Ipea as publicações que, 

decorrido um ano da entrada em seu depósito, não tiverem sido comercializadas. A devolução 

deverá ser informada ao Ipea com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis. Nesta 

situação, são de responsabilidade do Ipea os custos com a devolução.   

 



 
3.6 Os livros devolvidos tanto na hipótese do item 3.4 quanto do item 3.5 deverão estar no 

mesmo estado de conservação quando da remessa original.  

 

3.7 O endereço do Ipea para qualquer devolução de que trata esta Cláusula é:  

  

Setor Bancário Sul - Quadra 1 - Bloco J - Ed. BNDES, sala 730 

Brasília - DF  

CEP: 70076-900  

  

Parágrafo Único – Por serem as tiragens limitadas, o Ipea não está obrigado a repor os 

estoques dos títulos inicialmente consignados. A reposição será feita no caso de 

concordância das partes.  

 

  

CLÁUSULA QUARTA – DO TRANSPORTE E LOCAL DA ENTREGA E RETIRADA 

 

 

4.1 As despesas com o transporte do material consignado correrão por conta do Ipea, tanto nas 

remessas quanto nas devoluções, com a ressalva de que o material será entregue e recolhido 

em apenas um endereço em cada praça, indicado pela CONSIGNATÁRIA. 

 

4.2 O Ipea terá o prazo de até 30 (trinta) dias, após solicitação da CONSIGNATÁRIA, para 

envio da remessa de livros. 

 

4.3 A CONSIGNATÁRIA poderá pedir a troca dos livros que forem recebidos com defeitos 

aparentes. A solicitação de troca, que deverá ser realizada por correio eletrônico, deverá 

ocorrer em até 3 (três) dias úteis após o recebimento dos livros.   

 

4.4 As despesas com o reenvio de livros sem vícios para a CONSIGNATÁRIA correrão por 

conta do Ipea. Porém, esse reenvio somente ocorrerá após o recebimento dos livros 

defeituosos, que serão enviados ao Ipea às custas do Instituto.  

  

 

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 

 

5.1 O pagamento dos livros será de inteira responsabilidade dos clientes compradores junto à 

CONSIGNATÁRIA, não acarretando ao Ipea qualquer vínculo na comercialização dos 

produtos, nem qualquer responsabilidade quanto ao inadimplemento.  

 

5.2 A CONSIGNATÁRIA tem obrigatoriedade na emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de 

vendas de produtos (CNPJ e IE). 

 

5.3 A CONSIGNATÁRIA terá 45 (quarenta e cinco) dias corridos para pagamento ao Ipea 

após a emissão da Nota Fiscal de venda. 

 

5.4 A CONSIGNATÁRIA é obrigada a elaborar o fechamento da posição das vendas das 

publicações consignadas e enviar a prestação de contas para o correio eletrônico 

(livraria@ipea.gov.br) em até 10 (dez) dias após o encerramento de cada trimestre.  

 

5.5 A prestação de contas será composta de:  

mailto:livraria@ipea.gov.br


 
 

I) Relatório de venda, devolução, e/ou reposição;  

II) Demonstrativo de estoque; e  

III) Comprovante de pagamento de GRU em favor do Ipea  

 

5.6 O relatório (I) deverá conter valor igual ao comprovante de pagamento de GRU (III).  

 

5.7 Mesmo quando não houver movimento de venda das publicações, a CONSIGNATÁRIA 

deverá enviar o relatório (I) e o demonstrativo (II) indicando o movimento estacionário de 

vendas.  

 

5.8 No ato de rescisão deste contrato, deverá a CONSIGNATÁRIA realizar, 

obrigatoriamente, a prestação de contas final de acordo com o item 5.5.  

 

5.9 A primeira prestação de contas deverá estar de acordo com a relação dos livros da remessa 

inicial. Para as prestações subsequentes deverá sempre ser considerado o demonstrativo (II) 

de estoque da prestação anterior.  

 

Parágrafo Primeiro - A prestação de contas será feita trimestralmente pela 

CONSIGNATÁRIA ao Ipea, até o décimo dia do mês subsequente, oportunidade em 

que poderá ser apresentado pedido de manutenção, diminuição ou aumento de 

quantidade de publicações.  

 

Parágrafo Segundo – A metade do valor de capa do título referente à venda do livro pela 

CONSIGNATÁRIA deverá ser recolhido em favor do Ipea por meio de Guia de 

Recolhimento da União – GRU, a ser emitida no site do Tesouro Nacional. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO DANO ÀS PUBLICAÇÕES E DA NÃO PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 

  

 

6.1 A CONSIGNATÁRIA manterá as publicações consignadas, para venda, em suas 

dependências, responsabilizando-se integralmente pela sua guarda.  

 

6.2 Ao proceder a devolução do material consignado, a CONSIGNATÁRIA deverá verificar, 

cuidadosamente, a integridade, aspecto e limpeza dos livros. Não será aceita devolução de 

livros danificados, ou que não possam ser comercializados.  

 

6.3 Na hipótese de a CONSIGNATÁRIA devolver os produtos em mau estado de 

conservação, ou com etiquetas de preço ou qualquer tipo de identificação que impossibilite a 

comercialização dos mesmos, a CONSIGNATÁRIA fará o ressarcimento, mediante 

pagamento de GRU em favor do Ipea, correspondente ao preço total de capa de cada unidade 

danificada.  

 

6.4 O não cumprimento dos prazos estipulados na cláusula quinta do presente instrumento 

contratual implicará cobrança de multa fixa de 10% (dez por cento) sobre o valor das vendas 

efetuadas e não quitadas, com liquidação imediata. 

 

6.5 O descumprimento de qualquer cláusula deste contrato pode ensejar, por parte do Ipea, 

rescisão unilateral do mesmo.  



 
 

6.6 A inadimplência no pagamento das publicações consignadas vendidas pela 

CONSIGNATÁRIA gera imediatamente a faculdade ao Ipea de cobrá-las por todos os meios 

jurídicos admitidos, bem como a rescindir o presente contrato.  

 

6.7 As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter administrativo e sua aplicação não 

exime a CONSIGNATÁRIA da responsabilidade por eventuais perdas e danos que venha a 

causar ao Ipea.  

 

6.8 Na ocasião de inadimplência no pagamento das publicações consignadas vendidas pela 

CONSIGNATÁRIA, será a CONSIGNATÁRIA inscrita como inadimplente no Cadastro 

Unificado de Fornecedores – SICAF e no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do 

Setor Público Federal – CADIN. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

 

 

7.1 O Ipea fiscalizará a circulação e a venda das publicações por meio da prestação de contas 

trimestral apresentada pela CONSIGNATÁRIA  

 

7.2 Nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93, o Ipea designará um fiscal para acompanhar e 

fiscalizar a execução do Contrato, a quem caberá anotar em registro próprio todas as 

ocorrências que porventura existirem. 

 

7.3 Da mesma forma, a CONSIGNATÁRIA deverá indicar um preposto para representá-la na 

execução do Contrato.  

  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

 

 

8.1 Os contratos terão sua execução iniciada na data de sua assinatura, devendo os trabalhos 

serem desenvolvidos na forma estabelecida no instrumento contratual, Lei nº 8.666, de 1993, 

neste Contrato, no Regulamento e no Edital respectivo.  

 

8.2 O prazo de vigência do contrato terá vigência inicial de 12 meses, a contar da data de sua 

publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, desde que permaneça o 

interesse da entidade na manutenção deste sistema, assim como reste comprovada a 

vantajosidade do mesmo, respeitado o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo único - Antes do término do prazo indicado no “Caput” desta Cláusula, o presente 

instrumento poderá ser prorrogado por igual período, mediante prévia e expressa 

manifestação das partes e sempre por instrumento aditivo próprio.  

 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 

 

9.1. O descumprimento de quaisquer das Cláusulas e condições pactuadas no contrato ou a 

sua inexecução parcial ou total poderá implicar rescisão por denúncia da parte prejudicada, 



 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, conforme dispõem os artigos 77 

a 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.2. O presente acordo poderá ser rescindido quando não houver mais interesse, 

manifestada essa intenção, expressamente, de uma à outra parte, com antecedência mínima de 

60 (sessenta) dias.  

9.3. No caso de rescisão, não caberá a nenhuma das partes direito a qualquer indenização 

ou pagamento além do valor que for apurado em razão da venda das publicações no período, 

ressalvado o disposto na Seção V - Do Dano às Publicações e das Sanções. 

9.4. Manifestado o desinteresse na continuidade da consignação, a CONSIGNATÁRIA 

terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da rescisão por ambas as partes, para a 

devolução das publicações não comercializadas, que correrá às custas do Ipea, contando-se a 

partir daí o prazo de 20 (vinte) dias úteis para a apresentação, por parte da 

CONSIGNATÁRIA, da prestação de contas final.  

9.5. O Ipea adotará providências para a implementação de sistema de verificação, 

acompanhamento e penalizações no caso de descumprimento do contrato. 

Parágrafo único. Somente após a liquidação de débitos existentes e a devolução do 

estoque remanescente é que será efetivada a rescisão do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE CONTRATUAL  

 

10 O reajuste de preços será assegurado com a revisão periódica da tabela de preços 

constante no Anexo I deste Contrato, considerando o preço justo do mercado, a 

sazonalidade dos insumos necessários à prestação do serviço, caso fortuito e força maior. 

Parágrafo único. É expressamente vedado o pagamento de qualquer sobretaxa em 

relação à tabela de preços adotada.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

11.1 Executar o contrato em conformidade com este Regulamento e com as especificações 

constantes do Edital e do instrumento contratual;  

11.2 Ser responsável, em relação aos seus funcionários ou prepostos, por todas as despesas 

decorrentes da execução dos contratos, tais como: salários, encargos sociais, taxas, impostos, 

seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentação e outros que 

possam representar custos para a execução do objeto do contrato de credenciamento; 

11.3 Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos vierem a causar 

ao patrimônio do Ipea ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, bem 

como proceder o imediato reparo ou indenização cabíveis;   

11.4 Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram o 

Credenciamento, particularmente no que tange à regularidade fiscal e capacidade técnico-

operacional; 

11.5 Justificar por escrito eventuais motivos que impeçam ou atrasem o cumprimento das 

obrigações aqui assumidas, a serem analisados pelo Ipea; 

11.6 Responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato, nos termos da legislação 

vigente; 



 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

   

12.1 Exercer a fiscalização da execução do contrato por meio do Gestor do Contrato, 

servidor especialmente designado, na forma prevista no caput do art. 67, da Lei nº 8.666, de 

1993, e da Portaria nº 1.679, de 18 de janeiro de 2011; 

12.2 Proporcionar todas as condições necessárias para que a contratada possa cumprir o 

estabelecido no contrato; 

12.3 Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução 

contratual; 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES 

 

13.1 O descumprimento das disposições de manutenção do credenciamento poderá acarretar 

as seguintes penalidades ao credenciado, garantido o contraditório e a ampla defesa e sem 

prejuízo de outras responsabilidades legais, com o registro no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores - SICAF do que for possível: 

I - advertência formal; 

II - suspensão de participação em consignações; 

III – descredenciamento e multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o 

valor remanescente do contrato, contado da comunicação oficial, quando der causa à rescisão 

do contrato (considera-se valor remanescente do contrato o valor de capa dos livros 

multiplicado pelo número de exemplares que ainda estejam em posse da Consignatária).   

Parágrafo único. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF e no cadastro de 

fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 

defesa, sem prejuízo das multas previstas do contrato e demais cominações legais, a 

CONTRATADA que:  

I. apresentar documentação falsa; 

II. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

III. comportar-se de modo inidôneo; 

IV. cometer fraude fiscal. 

13.2 A aplicação de penalidade ao credenciado deverá ocorrer por meio de processo 

administrativo, obedecidas as regras da Lei nº 8.666, de 1993, complementadas pela Lei nº 

9.784, de 29 de janeiro de 1999.   

§ 1º Compete à Comissão de Credenciamento conduzir o processo de apuração de 

responsabilidade e aplicar penalidade por meio de decisão administrativa fundamentada.   

§ 4º O tipo de penalidade e sua gradação dependerá da gravidade da conduta do 

credenciado e dos resultados, observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade.   

§ 5º Da decisão administrativa que resultar penalidade para o credenciado cabe 

recurso, nos termos da legislação pertinente.   



 
§ 6º O descredenciamento será publicado no Diário Oficial da União.    

§ 7º Na decisão e na publicação do descredenciamento no DOU será definido 

prazo no qual o interessado ficará impedido de apresentar ao Ipea novo pedido de pré-

qualificação para o credenciamento ao qual estava anteriormente vinculado.    

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1 A relação entre as partes é de contratantes independentes, não podendo em nenhuma 

circunstância ser interpretada como relação empregatícia, de representação comercial, de 

associação de pessoas jurídicas, de sociedade e qualquer título, ou de qualquer forma que não 

aqui prevista, respondendo cada uma, individual e isoladamente, pelas obrigações assumidas 

exclusivamente no presente acordo.   

14.2 O Ipea é isento de toda e qualquer responsabilidade perante os poderes públicos e 

terceiros, por encargos ou obrigações civis, tributárias, previdenciárias, trabalhistas, penais, 

e/ou quaisquer outras atribuídas à CONSIGNATÁRIA.  

14.3 Nenhuma das partes poderá ceder ou de alguma forma transferir, no todo ou em parte, 

os direitos e obrigações decorrentes do presente acordo.  

14.4 Os produtos consignados não podem ser objeto de penhora pelos credores e, em caso 

de falência da CONSIGNATÁRIA, não podem integrar a massa falida, salvo se já estiverem 

devidamente pagos.  

14.5 Toda e qualquer tolerância de quaisquer das partes quanto às condições estabelecidas 

neste acordo em relação a eventuais infrações das demais não importarão renúncia de 

qualquer direito.  

 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO  

15.1 O IPEA publicará o extrato deste Contrato no Diário Oficial da União, no prazo da lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

16.1 O Foro eleito dirimir qualquer questão que possa advir da execução do presente e que 

não tenha sido solucionada amigavelmente será o da Justiça Federal da Seção Judiciária do 

Distrito Federal, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

 

E por estarem assim, justos e acordados com o que neste Contrato foi estipulado, firmam 

o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 

abaixo, para que produza os efeitos legais decorrentes. 

Brasília - DF, _______ de _________________ de 2017. 

________________________________ 

IPEA 



 
________________________________ 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1. ________________________________ 

NOME: 

CPF: 

2. _________________________________ 

NOME: 

CPF: 

 

  



 
ANEXO I AO CONTRATO Nº ____/2017 

 

PLANILHA DE PREÇOS DE CAPA 

 

 

Número de páginas do livro Preço de capa 

De Até 

48 79 R$ 14,97 

80 111 R$ 20,80 

112 143 R$ 26,73 

144 175 R$ 32,57 

176 207 R$ 38,40 

208 239 R$ 45,33 

240 271 R$ 51,27 

272 303 R$ 56,90 

304 335 R$ 62,73 

336 367 R$ 68,57 

368 399 R$ 74,20 

400 431 R$ 79,93 

432 463 R$ 85,67 

464 495 R$ 91,50 

496 527 R$ 97,43 

528 559 R$ 103,17 

560 591 R$ 108,90 

592 623 R$ 121,83 

624 655 R$ 126,77 

656 687 R$ 131,70 

688 719 R$ 136,63 

720 751 R$ 141,57 

752 783 R$ 146,50 

784 815 R$ 151,43 

816 847 R$ 156,37 

848 879 R$ 161,30 

880 911 R$ 166,23 

912 943 R$ 171,17 

944 975 R$ 176,10 

976 1.007 R$ 181,03 

 


