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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 905/2019

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 504/2019

 

PROCESSO Nº 23106.009275/2014-30

 

 A Fundação Universidade de Brasília, fundação pública, doravante denominada FUB, sediada no Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte - Brasília-DF,
criada pela Lei 3.998, de 15/12/1961, ins�tuída pelo Decreto 500, de 15/01/1962, inscrita no CNPJ sob o no 00.038.174/0001-43, neste ato representada por sua
Reitora, Senhora MÁRCIA ABRAHÃO MOURA, brasileira, casada, residente e domiciliada em Brasília, DF, portadora do CPF nº 334.590.531-00 e da Carteira de
Iden�dade nº 960.490, SSP/DF, nomeada pelo decreto Presidencial de 21 de novembro de 2016, publicado no DOU de 22 de novembro de 2016, com a
competência constante do respec�vo estatuto, considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 504/2019, RESOLVE
registrar os preços ofertados pela empresa indicada e qualificada nesta ATA , de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quan�dades  cotadas,
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes nas Leis nºs 8.666/1993,  10.520/2002, e alterações, 8.078/1990 e
10.406/2002, Decretos nºs 7.892/2013, 3.555/2000 e 5.450/2005, e em conformidade com as disposições a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a implantação de uma solução de segurança para acervos com a tecnologia RFID - Iden�ficação por Rádio
Frequência - na Biblioteca Central da Universidade de Brasília e em suas respec�vas bibliotecas setoriais, podendo ser aceita qualquer
tecnologia SIMILAR, desde que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto de acordo com o Termo de Referência, bem
como as amostras obtenham aprovação quanto à qualidade e durante a análise e na prova de conceito, quanto à compa�bilidade, integração e funcionalidade
da SOLUÇÃO ofertada, com a finalidade de promover a modernização de atendimento ao usuário, a segurança do acervo e a automação dos serviços
correspondentes, a ser realizada pela vencedora do EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº. 504-2019, nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:
23106.009275/2014-30:

EMPRESA BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 18.607.653/0001-07

INSC. MUNICIPAL: 275284 -0
INSC. ESTADUAL: 795.398.494.114

ENDEREÇO: Av. José de Souza Campos, 1547 - 4º Andar – Cambuí CEP: 13025-320 - Campinas/SP
CONTATO: (19) 2515-7930 

E-mail: comercial-br@bibliotheca.com

REPRESENTANTE
LEGAL:

JAMES DOUGLAS WERBLER, casado brasileiro, diretor comercial, portador do RG Nº
6043299-6 – SSP/PR, CPF 019. 959.159-80, residente na Av. Jose Alvaro Delmonte, casa

787 – Residencial Okinawa, Bairro parque Brasil 500, Paulinia/SP, CEP 13141- 010.
REPRESENTANTE

LEGAL:
ALINE SARTI DE FREITAS, brasileira, casada, portadora do RG nº 40.005.160-6 SSP/SP e

inscrita no CPF nº 230.567.968-81. Procuração (4776752) 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que
seguem:

BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 18.607.653/0001-07

 
REPRESENTANTES LEGAIS: 

JAMES DOUGLAS WERBLER                                                                               ALINE SARTI DE FREITAS
CPF: 019. 959.159-80                                                                                           CPF: 230.567.968-81

 

Item DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Unidade de Medida Qtd. Valor
Unitário

Valor
Total

1 Portais de segurança RFID com nobreak Par 9 R$ 75.800,00 R$ 682.200,00
2 Estação de Trabalho RFID Un 17 R$ 15.139,00 R$ 257.363,00
3 Leitor portá�l e manual RFID Un 7 R$ 32.040,00 R$ 224.280,00
4 Autoatendimento RFID Un 5 R$ 98.100,00 R$ 490.500,00
5 Sistema de autodevolução e classificador RFID (com 6 separadores) CJ 1 R$ 498.000,00 R$ 498.000,00
6 Autoatendimento  RFID com altura ajustável Un 4 R$ 119.915,00 R$ 479.660,00
7 E�queta RFID para acervo bibliográfico Un 732.000 R$ 1,75 R$ 1.281.000,00
8 So�ware de gerenciamento Sw 5 R$ 18.420,00 R$ 92.100,00
9 Serviço de E�quetagem Sv 655.000 R$ 1,56 R$ 1.021.800,00

OBSERVAÇÃO:
O sistema especificado na proposta de preços vencedora contém a descrição detalhada das caracterís�cas técnicas, incluindo marca e/ou

distribuidora, procedência e outros elementos que, de forma inequívoca, iden�fiquem os objetos licitados.
 

TOTAL R$ 5.026.903,00
    

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE

3.1. O gerenciamento deste Instrumento (de acordo com ar�go 5º do decreto 7.892/2013), nos aspectos operacionais e contratual caberá à Fundação
Universidade de Brasília (UASG: 154040 ) por meio da sua Setor de Compras da FUB/BCE, compe�ndo-lhe:

a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quan�ta�vos fornecidos e das especificações do produto registrado;

b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, de forma a avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a
qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços pra�cados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;

c) no�ficar o fornecedor registrado via e-mail ou telefone, para re�rada da nota de empenho;
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d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações sejam man�das as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como a compa�bilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas cer�dões ou documentos vencidos;

e) conduzir eventuais procedimentos administra�vos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de
mercado e de aplicação de penalidades;

f) consultar o fornecedor registrado quanto ao interesse em fornecer produto a outro órgão da Administração Pública que externe a intenção
de u�lizar a presente Ata;

g) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, bem como comunicar
aos gestores dos órgãos par�cipantes possíveis alterações ocorridas.

h) O quan�ta�vo reservado para aquisição, tanto pelo órgão gerenciador e órgãos par�cipantes quanto pelos órgãos não par�cipantes, de
acordo com o art. 9°, incisos II e III do Decreto n° 7.892/2013 sob pena de proibição de qualquer adesão.

i) O órgão gerenciador poderá admi�r, por meio do instrumento convocatório, adesões de até cinco vezes a quan�dade de itens registrados
para o órgão gerenciador e órgãos par�cipantes independente do número de órgãos não par�cipantes que aderirem, de acordo com o art. 22,
§4° Decreto n° 7.892/2013.

j) Cada órgão não par�cipante ou “carona” não poderá exceder cem por cento dos quan�ta�vos dos itens, de acordo com o art. 22, §3° do
Decreto n° 7.892/2013.

I - As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, poderão ser realizadas por en�dades especializadas,
preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser u�lizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.

II - A Diretoria de Compras - DCO da FUB auxiliará o Setor de Compras da BCE nas pesquisas de preços dos itens registrados, de forma a
avaliar os preços a serem contratados, bem como elaborará as es�ma�vas de consumo e os cronogramas de contratação.

3.2. O órgão gerenciador será a Fundação Universidade de Brasília – FUB (UASG: 154040)

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
UASG: 154040

Item DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Unidade de Medida Qtd. Valor
Unitário

Valor
Total

1 Portais de segurança RFID com nobreak Par 7 R$ 75.800,00 R$ 551.600,00
2 Estação de Trabalho RFID Un 16 R$ 15.139,00 R$ 242.224,00
3 Leitor portá�l e manual RFID Un 7 R$ 32.040,00 R$ 224.280,00
4 Autoatendimento RFID Un 5 R$ 98.100,00 R$ 490.500,00
5 Sistema de autodevolução e classificador RFID (com 6 separadores) CJ 1 R$ 498.000,00 R$ 498.000,00
6 Autoatendimento  RFID com altura ajustável Un 4 R$ 119.915,00 R$ 479.660,00
7 E�queta RFID para acervo bibliográfico Un 720.000 R$ 1,75 R$ 1.260.000,00
8 So�ware de gerenciamento Sw 5 R$ 18.420,00 R$ 92.100,00
9 Serviço de E�quetagem Sv 640.000 R$ 1,56 R$ 998.400,00

TOTAL R$4.836.764,00

3.3. São órgãos e en�dades públicas par�cipantes do registro de preços:

ÓRGÃO: Ins�tuto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba - Campus Monteiro
UASG: 158472

ENDEREÇO: Ac. Rodovia PB 264, s/n - Vila Santa Maria - Monteiro -PB CEP 58500-000
CONTATO: Contato almoxarifado e patrimônio: (83) 3351-3718 - Resp: Josenildo Queiroz de Souza

E-mail:  

 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - CAMPUS MONTEIRO  

UASG: 158472

Item DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Unidade de Medida Qtd. Valor
Unitário

Valor
Total

1 Portais de segurança RFID com nobreak Par 2 R$ 75.800,00 R$ 151.600,00
2 Estação de Trabalho RFID Un 1 R$ 15.139,00 R$ 15.139,00
7 E�queta RFID para acervo bibliográfico Un 12.000 R$ 1,75 R$ 21.000,00
9 Serviço de E�quetagem Sv 15.000 R$ 1,56 R$ 23.400,00

TOTAL R$211.139,00

                   

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1.  A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da administração pública que não tenha
par�cipado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente jus�ficada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou en�dades de outras esferas
federa�vas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas en�dades que não par�ciparam do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u�lização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do
Secretário de Gestão do Ministério da Economia.

4.1.2. Salvo para Atas de Registro de Preços gerenciadas no âmbito do Ministério da Economia, a adesão de que trata este item, para fins de contratação
de serviços de tecnologia da informação e comunicação, só será permi�da após a aprovação da ata de registro de preços pela Secretaria de Governo Digital do
Ministério da Economia na forma do art. 22, §10, II do Decreto nº 7.892, de 2013 e da Instrução Norma�va SGD/ME nº 2, de 4 de Abril de 2019.

4.1.3. O subitem anterior não se aplica às hipóteses em que a contratação de serviços esteja vinculada ao fornecimento de bens de tecnologia da
informação e comunicação constante da mesma ata de registro de preços.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par�cipantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou en�dade, ao máximo de 50% (cinquenta por
cento) dos quan�ta�vos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par�cipantes.
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4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo do dobro do quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de
2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas
para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº
2957/2011 – P).

4.5. Ao órgão não par�cipante que aderir à ata competem os atos rela�vos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par�cipante deverá efe�var a contratação solicitada em até noventa dias, observado o
prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para efe�vação da contratação, respeitado o prazo
de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 meses contados a par�r da publicação do extrato respec�vo no Diário Oficial da União, não
podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou de fato que eleve o custo
do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra�cado no mercado por mo�vo superveniente, a Administração convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores pra�cados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos mo�vos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem jus�fica�va aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra�vo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
par�cipante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e  6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus�ficados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor. 

 

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço
(art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par�cipantes, caso no
qual caberá ao respec�vo órgão par�cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão par�cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei
nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi�da a contratação dos itens nas seguintes hipóteses:

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quan�ta�vos definidos no certame; ou

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase
de lances

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao
do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

9. DA PUBLICIDADE
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9.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial da União, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei
nº 8.666/1993.

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada eletronicamente pelas partes e encaminhada
cópia aos demais órgãos par�cipantes.

Assinaturas

MÁRCIA ABRAHÃO MOURA
CPF:334.590.531-00

JAMES DOUGLAS WERBLER
CPF: 019. 959.159-80

ALINE SARTI DE FREITAS
CPF: 230.567.968-81

Reitora da Universidade de Brasília Administrador da empresa
BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA.

Representante Legal da empresa
BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA.

 

Documento assinado eletronicamente por Marcia Abrahao Moura, Reitora da Universidade de Brasília, em 12/12/2019, às 17:07, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por ALINE SARTI DE FREITAS, Usuário Externo, em 12/12/2019, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por JAMES DOUGLAS WERBLER, Usuário Externo, em 12/12/2019, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4785100 e o código CRC B3E6D8F4.

Referência: Processo nº 23106.009275/2014-30 SEI nº 4785100


