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AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 02/2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015
O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE MORRETES, designado pelo Decreto 172/2014, TORNA
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que está retificando o Edital da
Licitação denominada Pregão Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de relógios ponto, em
atendimento às Secretarias Municipais de Educação e Saúde, em conformidade com a Lei Federal
8666/93 e 10.520/02, alterando o tipo de licitação para Menor Preço Global por Lote, bem
como, altera os seguintes itens do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, como segue:
ONDE SE LÊ:
LOTE 1
Valor Máximo do Lote: 28.614,00 (vinte e oito mil, seiscentos e quatorze reais)
Item

1

Descrição

Relógio Ponto - Biometria - Para no mínimo 200
(duzentos) funcionários - IP com fonte externa - Com
impressora e guilhotina - Com Nobreak - Software Implantação e Treinamento do software Deslocamento.

Unidade

Quant.

Unidad

3

Valor
Máx.
Unit.
9.538,00

Valor Máx.
Total.
28.614,00

LOTE 2
Valor Máximo do Lote: 3.016,67 (três mil e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)
Item

Descrição

Unidade

Quant.

1

Bobina de 500 metros térmica - 180mm x 500m.
Caixa com 6 unidades.

Caixa

10

Valor Máx.
Unit.
301,67

Valor Máx.
Total.
3.016,67

LEIA-SE
LOTE 1
Valor Máximo do Lote: R$ 31.630,67 (Trinta e um mil seiscentos e trinta reais e sessenta e sete
centavos)
Item

Descrição

Unidade

Quant.

1

RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO nas conformidades
da portaria nº 1.510 do MTE. Com Nobreak - Software
- Implantação e Treinamento do software – incluso
deslocamento de técnicos.
Com as seguintes descrições mínimas:
* Relógio de alta precisão variação inferior a um minuto
por ano;
Equipamento com leitor biométrico resolução 500 DPI,
capacidade minima de armazenamento de 300
Digitais.
*Modo da verificação das digitais: 1:1 (reconhecimento
feito com a prévia informação da matrícula e em
seguida colocando o dedo no sensor biométrico) e 1:N
(reconhecimento feito apenas colocando o dedo no

Unidad

3

Valor
Máx.
Unit.
9.538,00

Valor
Máx.
Total.
28.614,00
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sensor biométrico);
* Possuir memória MRP (Memória de Registro Ponto)
inviolável e de uso exclusivo para armazenarregistros
com capacidade mínima de 6.000.000 milhões de
registros;
* Possuir memória MT (Memória de Trabalho)
exclusivo para armazenar informações dos
funcionários,
*Capacidade de gerenciamento de até 50.000
colaboradores na memória de trabalho (MT);
* Não permitir alterações e exclusão de dados
armazenados na memória de registro de ponto;
* Pussuir 01 impressora térmica de alta velocidade;
*Possuir sensor de papel que indica através de
mensagem no display, aviso sonoro e até mesmo no
software gerenciador caso o papel esteja acabando;
*Bobina de papel termobank com durabilidade de cinco
anos, capacidade de imprimir no mínimo 6.000 tickets.
* Alimentação 110v/220v;
* Capacidade de Transferir os dados por USB ,
Pendrive ou TCP/IP;
* Possuir sistema embarcado de gerenciamento com
interface de controle através de navegador web;
* Comunicação TCP-IP 10/100 MBits e USB Nativos,
Wi-Fi, GPRS .
*Deverá possuir Teclado de no mínimo 16 teclas ;
*Utiliza display de cristal líquido de 16 caracteres x 2
linhas com backlight;
*•Possui porta fiscal USB para coleta do arquivo AFD
para auditoria dos dados do equipamento pelo fiscal do
trabalho;
*Sistema de importação e exportação de dados via
segunda porta USB, que permite a importação e
exportação dados.
Deverá ser entregue juntamente com os coletores de
ponto software de tratamento e gerenciamento de
dados que atenda as seguintes exigências:
•
Usa Banco de Dados Free (livre), funcionar em
servidor dedicado que utilize o sistema operacional
Windows.
•
Usa plataforma Windows;
•
Manter integridade do banco de dados em casos
de queda de energia, falhas de software ou hardware;
•
Permitir a configuração das ocorrências de horas
extras, faltas, DSR Perdido, adicional noturno e demais
ocorrências de folha, para gerar lançamento
diretamente na folha de pagamento.
•
Cadastro de Funcionários, com a opção para
informar o local de trabalho do colaborador
independente da lotação. (Obs: Opção para informar o
local de trabalho de um funcionário independente da
lotação, podendo estar lotado em um local trabalhando
em outro).
•
Permiti a configuração de vários tipos de horários
permitindo compensação dentro do mês.
•
Possui controle de saldo de horas extras. No
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controle de saldo de horas extras, possibilitar as
seguintes configurações: Somar para saldo, Subtrair
do saldo, Limite mensal de quantidade de horas
extras, que podem ser pagas em folha.
•
Possibilita a flexibilidade de horários, permitindo a
jornada de trabalho em horários diferentes.
•
Permitir a configuração de busca automática de
horários alternativos, pré-configurados, dentre os
horários disponíveis para o servidor.
•
Permitir o controle de revezamento de período a
cada dia, semana ou mês.
•
Cadastro de ausências, com a opção para
informar se a ausência será totalizada no espelho do
Ponto. (Obs: Opção para informar se a ausência será
totalizada no espelho do ponto).
•
Cadastro de horários, opção para tolerância para
RSR (Repouso Semanal Remunerado). (Obs: Opção
para informar tolerância para o não comprometimento
do RSR)
•
Cadastro de horários, jornada diária com opção
de no mínino 10(dez) turnos. (Obs: Jornada diária com
no mínimo 10(dez) turnos possíveis)
•
Cadastro de horários, opção de turnos
intercalados parametrizáveis. (Obs: Opção
parametrizável de cadastro de turnos intercalados,
12x24, 12x36, 24x72, etc.)
•
Permiti a realização da manutenção do cartão
ponto, sem possibilitar a exclusão da marcação
original.
•
Quando houver necessidade de excluir uma
marcação original equivocada, no lugar de excluir a
marcação original, o sistema deve dispor de recurso
para desconsiderar esta marcação da apuração,
sem excluí-la.
•
Dispõem de fórmula de cálculo individual para as
ocorrências do ponto, possibilitando ajustar a jornada
de trabalho da entidade;
•
Cadastro de lotações, com no mínimo 10(dez)
sub-níveis possíveis, para cada lotação cadastrada.
(Obs: Permitir no mínimo de 10(dez) sub-níveis para
cada lotação cadastrada)
•
Possui relatórios gerenciais para controle das
ocorrências verificadas na apuração das marcações.
•
Possui relatórios dos servidores ausentes e
presentes na Prefeitura em determinado período.
•
Emitir relatório de horas apuradas, por servidor e
por tipo de hora. Permitindo agrupar os valores por
ocorrência e suprimir as
faltas não descontadas em folha.
•
Permitir a configuração de feriados fixos, móveis
e de ponto facultativo.
•
Permitir a parametrização de horas noturnas,
intervalo mínimo entre batidas, intra-jornada;
•
Permitir ao usuário, incluir ou retirar ocorrências
no cálculo do ponto (Ocorrências a calcular).
•
Cadastro de regras de compensação de horas
com opção para informar dias de compensação
anterior à data da compensação. (Obs: Opção para
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informar o tempo de compensação limite anterior para
compensação de uma hora).
•
Cadastro de regras de compensação de horas
com opção para informar dias de compensação
posterior à data da compensação. (Obs: Opção para
informar o tempo de compensação limite posterior para
compensação de uma hora)
•
Permitir o cadastro de períodos de apuração do
ponto.
•
Permitir o fechamento do período de apuração
das ocorrências de forma geral e individual (individual
para cálculo de rescisões).
•
Relatórios com opção de pré-visualização.
pesquisa no relatório.
Exportação para PDF
Exportação para Jpeg
Exportação para Excel
Exportação para HTML
Exportação para Excel (XML)
Exportação para Txt
•
Permitir acessar o dia para inserir a marcação
faltante ou desconsiderar uma marcação equivocada,
possibilitando reapurar o dia e fechá-lo.
•
Possuir recurso para excluir uma ocorrência,
marcar a falta para não descontar em folha ou abonar
faltas.
•
Possuir recurso para fechar o dia, não gerando
mais valores para este dia.
•
Demonstra as marcações originais do dia,
acompanhada da informação se esta foi considerada
ou não.
•
Demonstra as marcações apuradas no dia,
acompanhada da informação se esta é original ou
inserida.
•
Possui recurso para impedir que a marcação
original (importada do relógio), seja excluída
durante as manutenções do ponto. Permitindo apenas,
que a marcação original seja desconsiderada e
deixe de exercer influência sobre a apuração.
•
Possui módulo de absenteísmo e relatório
configurável.
•
Separação das horas por Feriados, dias da
semana, domingo e sábado, para qualquer tipo de
hora
cadastrada. (Obs: Opção para informar a separação
das horas domingos, feriados, segunda a sexta e
sábados)
•
Possui relatório de extrato de compensação de
horas.
•
Cadastro de horários, por data de vigência. (Obs:
Opção para separação dos horários por data de
vigência, podendo o horário sofre alterações a partir de
uma nova data de vigência).
•
Cadastro Cálculo de horas, opção para
parametrizar a separação das horas, para qualquer
tipo de hora cadastrada. (Obs: Opção para informar a
separação das horas no mínimo de 5 níveis, ex: 2
primeiras horas extras do dia, jornada ou período,
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2

50%, restante 70%)
•
Cadastro de regras de Cálculo, opção para
informar tipo de
cálculo, diário, semanal, período ou Horista. (Obs:
Opção para informar o tipo de cálculo)
•
Cadastro de regras de Cálculo, por empresa.
(Obs: Opção para informar a regra de cálculo por
empresa)
•
Cadastro de Operadores, com a opção para
restringir o nível de acesso ao sistema. (Obs: Opção
para restringir o acesso a determinados cadastros no
sistema por operador)
•
Cadastro de tolerância, com a opção para
informar tolerância antes da entrada, pós a entrada,
antes da saída e pós a saída, para todas as jornadas
do turno. (Obs: Opção para informar as
tolerâncias para registro do ponto).
•
Cadastro de tipo de horas, com a opção para
listar no espelho do ponto. (Obs: Opção para
informar se a hora será lista no espelho do cartão
ponto ou não).
•
Cadastro de tipo de horas, com a opção para
informar o código da folha de pagamento. (Obs: Opção
para informar o código da folha de pagamento).
•
Cadastro de Funcionários, com a opção para
informar a categoria do Funcionário. (Obs: Opção para
informar a categoria do funcionário, quanto a seu
contrato, efetivo, estatutário, comissionado, CLT,
estagiário, etc.).
•
Cadastro de Funcionários, com a opção para
informar o local de trabalho do colaborador
independente da lotação. (Obs: Opção para informar o
local de trabalho de um funcionário independente da
lotação, podendo estar lotado em um local trabalhando
em outro).
•
Cadastro de Funcionários, com a opção para
digitar senha. (Obs: Opção para informar senha para
funcionários para registrar o ponto através de senha).
•
A empresa ter o sistema desenvolvido para
atender a Portaria 1.510.
Bobina de papel para alimentação compatível com o
item 1, com capacidade de imprimir no mínimo 6.000
tickets. Caixa com no mínimo 6 unidades.

Caixa

10

301,67

3.016,67

LOTE 2 – FICA SUPRIMIDO

Tendo em vista a retificação, a SESSÃO PÚBLICA, fica alterada para a data de 11/02/2015 ás
10h:00min por meio da INTERNET, através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda., permanecendo inalteradas as
demais condições do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015.
Morretes, 28 de Janeiro de 2015.

JUAREZ PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR
Pregoeiro

