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ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 

 

 

 

 

  

 

 

66.2022 

 

Sessão Pública  

PREGÃO PRESENCIAL   

03 DE OUTUBRO 2022 

09h00min 

 

O Município de São Pedro de Alcântara, por 

intermédio da sua Secretaria de 

Administração, Finanças e Planejamento, 

torna pública a abertura de Processo 

Licitatório na Modalidade Pregão 

[Presencial] para Registro de Preços, tipo 

menor preço GLOBAL, regido pela Lei nº 

8.666\1993; Lei nº 10.520\2002; Lei 

Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 

7.892\2013 e por este Edital, destinado à 

Contratação de empresa especializada em 

venda de REGISTRADOR ELETRÔNICO 

DE PONTO (REP), e solução para gestão do 

ponto eletrônico para todos os servidores 

públicos da PREFEITURA DE SÃO 

PEDRO DE ALCÂNTARA.
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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL ° 66/2022  

 

Modalidade: PREGÃO [PRESENCIAL] (art. 1.º, da Lei n.º 10.520/2002). Tipo: MENOR 

VALOR GLOBAL. 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ\MF sob o nº 01.613.101\0001-09, com sede na Praça Leopoldo 

Francisco Kretzer, 01, Centro, São Pedro de Alcântara\SC- CEP: 88125-00, torna público que 

realizará LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO [PRESENCIAL], do tipo menor 

VALOR GLOBAL, regida pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei n.º 10.520, de 

17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 7.892\2013 e por este EDITAL. 

As documentações e propostas serão recebidas até às 09h00min (nove horas), do dia 03 de 

outubro de 2022, no endereço acima referido, diretamente no Setor de Licitações, em 

conformidade com as condições, procedimentos e anexos que seguem: 

a) ANEXO I – Termo de Referência; 

b) ANEXO II – Minuta do contrato; 

c) ANEXO III- Modelo De Declaração De Cumprimento Do Art. 7º, XXXIII DA CF/88; 

d) ANEXO IV - Modelo De Declaração – ART. 4º, INC. VII, da LEI Nº 10.520/2002; 

e) ANEXO V - Modelo De Declaração De Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

ou Cooperativa, Enquadrada no ART. 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007; 

f) ANEXO VI- Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo. 

 

DATA DE ABERTURA: 03 de outubro de 2022 

HORA DE ABERTURA: 09:00 horas 

LOCAL DA LICITAÇÃO:  Sala de licitações (2ºandar Prédio da Prefeitura) 

 

1. DA LICITAÇÃO: 

1.1 Objeto: Contratação de empresa especializada em venda de REGISTRADOR 

ELETRÔNICO DE PONTO (REP), e solução para gestão do ponto eletrônico para todos os 

servidores públicos da PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, com o 

fornecimento de equipamentos eletrônicos para leitura biométrica com nobreak integrado, e leitor 

de cartão de proximidade, com suporte corretivo em conformidade com a portaria 671/2021 do 

http://www.pmspa.sc.gov.br/
mailto:licitacoes@pmspa.sc.gov.br


  

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
CNPJ: 01.613.101/0001-09 
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP: 88125-000 
Fone: 48-32770122 – R-202 
www.pmspa.sc.gov.br                     licitacoes@pmspa.sc.gov.br 

 
 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, com o respectivo software para gestão do ponto 

eletrônico, instalação, implantação, parametrização, manutenção, suporte técnico corretivo e 

treinamento. Deverá possuir recurso que permita que os dados sejam coletados diretamente para 

o sistema, onde serão tratados, destinados para o registro e controle diário da frequência dos 

servidores públicos municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste edital e garantir a segurança dos dados de todos os cadastros/tabelas. 

 

2. Justificativa: O objetivo da presente contratação é efetuar um controle automático e 

centralizado da assiduidade e frequência dos servidores, auxiliando no gerenciamento dos 

recursos humanos, na redução de custos, na automatização de tarefas repetitivas, segurança e na 

democratização das informações para todos os níveis da hierarquia administrativa, mantendo em 

um único cadastro informações pessoais, permissões e outros dados inerentes ao controle de 

frequência dos servidores públicos em exercício no Município de SÃO PEDRO DE 

ALCÂNTARA, atendendo as normas de segurança de informação exigidas no Termo de 

Referência. 

 

3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

3.1- Poderão participar da presente licitação Empresas, e também Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte, consoante art. 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, legalmente 

constituídas no ramo de atividade relacionado ao objeto descrito no item 1.1, conforme 

disposições de seus atos constitutivos, desde que atendam as especificações determinadas neste 

edital e seus anexos, quanto às exigência de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, 

localização, prazos de entrega, tipo de produto e fornecimento. 

3.1.1. Não poderão participar da presente licitação as microempresas ou empresas de pequeno 

porte que se enquadrem em qualquer das exclusões previstas no § 4º e incisos, do artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123/2006. 

3.2 Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

3.2.1 Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, 

ou em processo de recuperação extrajudicial; 

3.2.2 Em dissolução ou em liquidação; 

3.2.3 Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração, nos 

termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993; 

3.2.4 Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração Pública, nos termos 

do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002; 

3.2.5 Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 

restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 

http://www.pmspa.sc.gov.br/
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8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 

3.2.6 Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

pública; 

3.2.7 Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

3.2.8 Estrangeiras que não funcionem no País; 

3.2.9 Não poderá participar, direta ou indiretamente nesta licitação, servidor ou agente público 

ou político vinculado à Prefeitura do Município de São Pedro de Alcântara, seja da 

administração direta ou indireta; 

3.2.10 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666, de 1993. 

3.2.11 A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições prescritas 

neste Edital e em seu(s) anexo(s); 

O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 

 

4 DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME: 

4.1- Na data e no horário estabelecidos para a realização da sessão pública do pregão, o licitante 

interessado deverá credenciar-se, por intermédio de seu representante, que deverá identificar-

se, comprovando possuir os necessários poderes para representá-lo, para formular as 

propostas e para a prática de todos os atos relativos ao certame. Essa comprovação deverá se 

dar por documento avulso, fora dos envelopes nº 01 e nº 02, que permanecerão fechados até o 

credenciamento de todos os presentes. 

4.1.1- Para comprovar a condição de representante do licitante, o credenciado entregará ao 

pregoeiro cópia autenticada dos seguintes documentos: 

4.2 cópia autenticada do documento de identidade (será aceito o RG, CNH ou documento de 

identidade expedido por órgão de registro profissional). 

4.3 se procurador, procuração pública ou particular (acompanhada de cópia autenticada do 

contrato social da empresa), com poderes específicos para representar a empresa na licitação 

em todas as suas fases e todos os demais atos, em nome do licitante. 

4.4 se dirigente/proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição 

do dirigente do licitante. 

4.5 deverão os licitantes apresentar, fora dos envelopes n.º 01 e 02, sob pena de 

desclassificação, a declaração exigida no inciso VII, do art. 4.º, da Lei n.º 10.520/2002, 

constante no Anexo IV do presente Edital. 

4.6- Juntamente com o credenciamento exigido no item supra, deverão os licitantes ME e EPP 

apresentar OBRIGATORIAMENTE a certidão emitida pela Junta Comercial competente, 

que comprove estar à empresa licitante enquadrada como Micro Empresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, nos moldes da Lei Complementar n.º 123/2006. 

4.7- Os licitantes deverão se fazer presentes na sessão pública do pregão, cumprindo os termos 

acima exigidos, no horário fixado no preâmbulo deste edital, para credenciamento. 

4.8- Tão somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo 

admitido, para esse feito, um único representante por licitante interessado. 

4.9- Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 

empresa nesta licitação, sob pena de exclusão sumária de ambos os licitantes representados. 
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4.10- A comprovação de que o interessado não possui poderes específicos para representar o 

licitante no certame, implicará na impossibilidade de participar da fase competitiva, 

consubstanciada nos lances verbais, lavrando-se em ata o ocorrido e permanecendo no certame 

tão somente a sua proposta escrita. 

 

5 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 

5.1- A proposta de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em 

envelopes (preferencialmente opacos e rubricados no fecho) separados e fechados, de forma 

a não permitir a violação de seu conteúdo, identificados com etiqueta conforme segue abaixo: 

 

ENVELOPE n.º 01 – PROPOSTA DE 

PREÇOS COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – 

PMSPA PROCESSO LICITATÓRIO – 

PREGÃO n.º 66/2022 “RAZÃO 

SOCIAL DA EMPRESA e CNPJ” 

 

ENVELOPE n.º 02 – HABILITAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO – PMSPA PROCESSO 

LICITATÓRIO – PREGÃO n.º 66/2022 

“RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA e CNPJ” 

 

6 DA PROPOSTA DE PREÇOS – Envelope n.º 1: 

 

6.1 - A proposta de preço dos proponentes deverá ser entregue no original, de forma impressa, 

devendo ser assinada e rubricada em todas as folhas, sem emendas e rasuras, devendo constar 

a marca ou a especificação completa do produto, o valor unitário e valor total, contendo, ainda: 

a) o prazo de entrega do objeto cotado deverá ser feito diariamente, conforme a 

necessidade da CONTRATANTE em relação aos ITENS a serem fornecidos; 

b) o prazo de validade da proposta, que deverá ser de 60 dias, contados da data limite 

para apresentação das propostas neste pregão; 

c) dados adicionais número e modalidade da licitação, identificação da empresa contendo 

CNPJ, número de telefone para contato e e-mail. 

6.1.1- Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, 

primeiro em algarismos com duas casas decimais após a vírgula e por último o valor por 

extenso. 

6.1.2- Havendo divergência entre o valor apresentado em algarismo e por extenso, prevalecerá 

o segundo. 

6.1.3- Na hipótese de o prazo de validade estar omitido na proposta, esta será considerada 

válida por 60 (sessenta) dias. 

http://www.pmspa.sc.gov.br/
mailto:licitacoes@pmspa.sc.gov.br


  

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
CNPJ: 01.613.101/0001-09 
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP: 88125-000 
Fone: 48-32770122 – R-202 
www.pmspa.sc.gov.br                     licitacoes@pmspa.sc.gov.br 

 
 

6.1.4 -Os produtos deverão ser cotados e descritos com as especificações necessárias para 

facilitar sua identificação com os requisitos constantes do Edital 

6.2- Nos preços cotados devem estar incluídos todos os custos relacionados com a remuneração 

e encargos sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do objeto, bem como taxas, impostos, 

fretes, e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o mesmo. 

6.3- Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou quaisquer 

outras condições não previstas neste edital. 

6.4- Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante da empresa devidamente 

identificada. 

6.5- Na hipótese prevista no subitem 5.4, estando presente o representante legal na sala onde 

estão sendo abertos os envelopes e, desde que, devidamente comprovada a sua 

representatividade por intermédio de procuração com poderes específicos inerentes ao presente 

pregão, a falta da assinatura poderá ser sanada no ato da constatação de tal fato. 

6.6- O licitante que apresentar na sua proposta ou mesmo durante os lances verbais preço 

considerado pela administração municipal como inexequível sofrerá as sanções previstas nos 

itens 17.3 e 17.4. 

6.7- A proposta deverá apresentar o valor máximo previsto por lote que será de acordo com o 

anexo I deste edital. As empresas licitantes que apresentarem propostas acima do valor orçado 

serão automaticamente desclassificadas do pregão. 

6.8- Também deverá estar incluso no preço cotado todo o trabalho de fornecimento do objeto 

deste Edital, que ficará sob a total responsabilidade do licitante vencedor. 

6.9 A proponente deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação de aceitação dos termos do edital e de autenticidade dos documentos 

apresentados, conforme modelo (Anexo IV), dando ciência de que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos no item 8.1 deste Edital, assinada por pessoa devidamente 

autorizada nos mesmos moldes DESTE EDITAL. 

 

7 DA FASE COMPETITIVA DO CERTAME: 

 

7.1- Aberta a sessão pública do pregão, o Pregoeiro abrirá o envelope n.º 1, contendo a proposta 

de preços, verificará a sua conformidade com as exigências do presente edital e as ordenará 

por ordem de menor preço. 

7.2- Participará dos lances verbais e sucessivos por lote ofertado o autor da proposta de menor 

preço e os autores das propostas que apresentem valores até 10% (dez por cento) superiores, 

relativamente, a de menor preço. 

7.2.1- Em havendo empate na última proposta de preço unitário a entrar na disputa, ou seja, na 

de maior valor entre as três menores apresentadas, serão chamadas a participar dos lances 

individuais todas as que se encontrarem nessa situação. 

7.2.1.1- Considera-se, para os fins do art. 44, § 2.º, da Lei Complementar n.º 123/2006, empate 

ficto aquele cujo preço da Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte for superior em até 

5% (cinco por cento) à proposta mais bem classificada. 
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7.2.2- Não havendo pelo menos três ofertas nas condições previstas anteriormente, serão 

chamados a participar dos lances verbais e sucessivos os autores das melhores propostas, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o máximo de três. 

7.3- Os lances verbais e sucessivos pelo preço unitário serão iniciados pelo autor da proposta 

com maior preço dentre aqueles aptos a oferecer propostas e assim, sucessivamente, em ordem 

decrescente, até a proclamação do vencedor. 

7.4- Caso duas ou mais propostas, dentre as inicialmente ordenadas para oferecer lances 

verbais, apresentarem preços iguais, será realizado previamente sorteio para determinação da 

ordem de oferta dos lances. 

7.4.1- Caso as licitantes participantes do sorteio desistam de apresentar lance verbal, a 

classificação dar-se-á de acordo com o resultado do sorteio. 

7.4.2- Terminados os lances verbais e ocorrendo o empate ficto entre a proposta mais bem 

classificadas de uma não ME ou EPP, com a proposta de uma Micro Empresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, nos moldes do art. 44, § 2.º, da Lei Complementar n.º 123/2006 (preço da ME 

ou EPP não superior a 5% da proposta mais bem classificada), utilizar-se-á a regra de 

desempate ali estabelecida, sendo oferecido à ME ou à EPP o direito de cobrir a melhor 

proposta, num prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) minutos. 

7.5- Os lances, em valores distintos e decrescentes, serão efetuados no momento em que for 

conferida a palavra ao representante da licitante, na ordem decrescente dos preços. 

7.6- É vedada a oferta de lance visando empate com proposta de outra licitante. 

7.7- Os lances observarão o decréscimo mínimo de R$ 0,01 (um centavo de real) do último 

valor ofertado. 

7.8- Não será admitida a desistência do(s) lance(s) efetivado(s), sujeitando-se a licitante 

desistente às penalidades previstas neste edital. 

7.9- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 

pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

7.10- Caso as licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro 

negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço. 

7.11- O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, 

as licitantes deixarem de apresentar novos lances. 

7.12- Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará: 

7.1 a aceitabilidade da proposta de menor valor, comparando-a com valores consignados 

em planilha de acompanhamento de preços do órgão licitante; 

7.2 o atendimento das especificações e qualificações do bem ofertado, definidas no edital e 

seus anexos, bem como as demais condições estabelecidas. 

7.13- Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar 

com a licitante vencedora, com vistas a obter melhor preço. 

7.14- Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências de habilitação, o 

http://www.pmspa.sc.gov.br/
mailto:licitacoes@pmspa.sc.gov.br


  

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
CNPJ: 01.613.101/0001-09 
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP: 88125-000 
Fone: 48-32770122 – R-202 
www.pmspa.sc.gov.br                     licitacoes@pmspa.sc.gov.br 

 
 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 

sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda o edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

7.15- Serão desclassificadas: 

a) as propostas que não atenderem às exigências relativas ao objeto desta licitação; 

b) as que conflitarem com a legislação em vigor; 

c) as propostas que apresentarem preços maiores que o preço máximo desta licitação, haja 

vista que se aplica ao certame a regra do art. 40, X, da Lei n.º 8.666/1993. 

 

7.16- Não serão consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas 

no edital. 

7.17- Encerrada a fase competitiva do pregão e ordenadas às propostas, será aberto pelo 

pregoeiro o Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação da licitante classificada com menor 

preço. 

 

8 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – Envelope n.º 2: 

 

8.1- Os documentos de habilitação, em uma via, preferencialmente numerados e na sequência 

exigida neste edital, deverão estar agrupados, rubricados em todas as suas páginas por 

representante legal da licitante ou preposto, e deverão ser apresentados no original, em cópia 

autenticada por cartório, ou em cópia autenticada por servidor autorizado da Prefeitura de São 

Pedro de Alcântara, mediante a exibição dos originais, antes da entrega dos envelopes. 

8.1.1- Somente serão aceitos documentos originais, cópias ou publicações legíveis, que 

ofereçam condições de análise por parte da Comissão. 

8.1.2- Serão aceitos comprovantes de regularidade fiscal, obtidos na rede Internet, 

condicionado a que os mesmos tenham sua validade confirmada pela Comissão, na fase de 

habilitação. 

8.2- A documentação para fins de HABILITAÇÃO a ser incluída no envelope n.º 2 pelas 

licitantes, é constituída de: 

8.2.1- DA REGULARIDADE JURÍDICA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou cópia da cédula 

de identidade, se pessoa física; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais; em se tratando de Empresa Individual, o Registro 

Comercial e, no caso de sociedades por ações, o ato constitutivo\Estatuto acompanhado 

da Ata da Assembleia que elegeu a diretoria em exercício, com a comprovação da 

publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso 

existam. Comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 

através da Certidão Simplificada atualizada (no máximo 60 (sessenta) dias da data da 

abertura da licitação) expedida pelo Registro competente, para fins de aplicação dos 

procedimentos definidos na LC nº 123/06 e Alterações Posteriores. 

c) Caso a licitante, no ato do credenciamento, já tenho apresentado uma via do ato 
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constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, não se faz necessário que repita a 

exigência da letra “b” supra no envelope n.º 02; 

8.2.2- DA REGULARIDADE FISCAL 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretária da Receita 

Federal (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede da licitante. 

a.1) a certidão a que se refere a alínea anterior abrange inclusive os créditos tributários 

relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a “d” do parágrafo único do art. 11 

da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e 

às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em Dívida Ativa da União 

(DAU). 

b) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

licitante, expedida pelo órgão competente (CND); 

c) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

da licitante, expedida pelo órgão competente (CND); 

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

(CND); 

e) declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal; 

f) certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo 

distribuidor do foro ou cartório da sede da licitante, expedida há menos de 60 (sessenta) dias. 

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452, de 1o de maio de 1943 

Os comprovantes exigidos, quando for o caso, deverão apresentar prazo de validade até a data 

limite fixada para a entrega dos envelopes. Não constando a vigência será considerado o prazo 

de 90 (noventa) dias da data da emissão. 

8.4- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação no certame, 

deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que apresente alguma restrição. 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, letras “a”, “b”, “c”, 

“d” supra citado no item 8.2.2- DA REGULARIDADE FISCAL, o proponente deverá 

regularizar a documentação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 

ao momento do julgamento da habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da 

administração pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

b) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea “a”, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 

8.666/93, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes. 

8.4.1- Ocorrendo o fato acima mencionado, a sessão pública será suspensa, restando todas as 

licitantes, no ato da suspensão, intimadas a comparecer em data e horário a serem de pronto 

designados pelo pregoeiro, para continuidade do certame. 

8.5- Os comprovantes exigidos, quando for o caso, deverão apresentar prazo de validade até 

a data limite fixada para a entrega dos envelopes. Não constando a vigência, será considerado 
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o prazo de 90 dias da data da emissão. 

8.6- Sob pena de inabilitação, os documentos referidos a partir do subitem 8.2 e os 

subsequentes deste edital, deverão constar o nome/razão social da licitante, o número do CNPJ 

e o respectivo endereço, observando que: 

a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, salvo 

situação expressa em documento: válidos para matriz e filiais; 

c) se a licitante for a matriz e o fornecimento for realizado pela filial, os documentos 

exigidos neste edital deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial, salvo situação 

expressa em documento: válidos para matriz e filiais. 

8.7- As licitantes que, por sua natureza ou por força de lei estiverem dispensadas da 

apresentação de determinados documentos de habilitação deverão apresentar declaração 

identificando a situação e citando os dispositivos legais pertinentes. 

NOTAS: 

8.7.1 A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 90 

(noventa) dias, contados da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet; 

8.7.2 Na hipótese de documento emitido via internet estar com a validade expirada ou, de xerox 

apresentada sem autenticação, fica facultado ao Pregoeiro consultar sua regularidade via rede 

mundial de computadores, bem como, proceder a autenticação mediante apresentação da via 

original, durante a sessão; 

8.7.3 Todas as xerocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet; 

8.7.4 A prestação de serviços de autenticação de documentos, internamente, fica restringida 

até o dia anterior ao da abertura da Sessão, exceção feita aos documentos pertinentes ao 

credenciamento, que poderão ser realizados em até 20 minutos antes da data fatal definida para 

a entrega dos envelopes; 

8.7.5 Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 02; 

preferencialmente dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente (exemplo: 1/5; 

2/5...5/5), encadernados e rubricados pelo Licitante; 

8.7.6 Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos 

deverão estar em nome desta; 

8.7.7 Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos 

deverão estar em nome desta; 

8.7.8 Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os 

estabelecimentos, matriz e filiais, serão aceitos pelo Pregoeiro para efeito de julgamento, 

independentemente da inscrição do CNPJ do Proponente. 

8.8- Da Abertura do Envelope n.º 2 – Documentos de Habilitação 

8.8.1- Sendo considerada aceitável a proposta de preços da licitante que apresentou menor 

preço unitário, a Comissão procederá à abertura do envelope n.º 2 – Documentos de 

Habilitação da autora da proposta de menor preço unitário, realizando a verificação do 

atendimento das condições de habilitação fixadas neste edital. 

8.8.2- Constatada a conformidade da documentação com as exigências contidas no edital, a 

licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. 

8.8.3- Em caso de a licitante desatender às exigências habilita tórias, a Comissão a inabilitará 
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e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, 

e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora, sujeitando a empresa inabilitada as penalidades previstas. 

8.8.4- O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder da 

Comissão pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a partir da homologação da licitação, 

após o que ficará à disposição da licitante para retirada até o prazo de 05 dias úteis. 

8.9- Os envelopes com os documentos de habilitação das empresas que forem excluídas da 

fase competitiva do certame, conforme o subitem 7.2 deste edital, será devolvido caso 

solicitado em ata, após a assinatura do contrato com a empresa vencedora. 

9 DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: 

 

9.1- Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo o(s) registro(s): 

9.2 das licitantes credenciadas; 

9.3 das propostas escritas e verbais apresentadas na ordem de classificação; 

9.4 da análise da documentação exigida para a habilitação; 

9.5 da manifestação imediata e motivada de intenção de recorrer da licitante. 

9.5.1 - A ata circunstanciada deverá ser assinada pelo pregoeiro, pela Comissão de Licitação e 

pelo(s) representante(s) da(s) licitante(s) presente(s), devidamente credenciado(s). 

 

10 DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: 

 

10.1- Iniciada a sessão pública do pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo 

motivo excepcional assim caracterizado pelo pregoeiro e pela Comissão. 

10.2- Verificando-se o adiamento da sessão pública do pregão, o Pregoeiro determinará nova 

data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas as licitantes. 

10.3- O Pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma 

providência administrativa para o bom andamento dos trabalhos. 

 

11 DO JULGAMENTO: 

 

11.1- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório 

da licitação. 

11.2- Será considerada primeira classificada a licitante que, obedecendo as condições, 

especificações e procedimentos estabelecidos neste edital, apresentar o menor preço por ITEM 

para o objeto desta licitação. 

11.3- Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todo(s) o(s) documento(s) 

exigido(s) ou se estiver(em) ilegalmente formalizado(s); 

11.4- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, hipótese em que será assegurado o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
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proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

Administração, desde que requerida pelo licitante, mediante justificativa; 

11.5- A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado ao Pregoeiro, 

convocar a empresa remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e 

o limite de classificação; 

11.6- No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não 

altere(m) a substância do(s) documento(s) habilita tório(s) e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhe(s) validade e 

eficácia para fins de habilitação; 

11.7- Se, todos os Licitantes forem inabilitados, fica facultado ao Pregoeiro a aplicação das 

disposições do art. 48 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 

 

12  DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 

12.1- Qualquer cidadão poderá, no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

realização da sessão pública, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o edital do 

pregão. 

12.2- Ao final da sessão, após a declaração da licitante vencedora, num prazo estabelecido pelo 

Pregoeiro, que não poderá exceder a 05 (cinco) minutos, a licitante que desejar recorrer contra 

decisões do Pregoeiro deverá manifestar imediata e motivadamente tal intenção, com o devido 

registro em ata, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação 

das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar 

contrarrazões 

em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-

lhe assegurada vista dos autos. 

12.3- Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 

e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 

para responder pela licitante. 

12.4- A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de 

recurso.  

12.5- As impugnações, recursos e contrarrazões deverão ser entregues na sala da 

Comissão de Licitação. 

 

13 DAS CONTRATAÇÕES: 

 

13.1- O licitante vencedor para o fornecimento dos ITENS incluídos no contrato estará 

obrigado a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato 

convocatório, nos respectivos anexos e na própria ata. 

13.2- A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
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legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 

contratação em igualdade de condições. 

13.3- Para instruir a formalização do contrato ou instrumento equivalente, o licitante vencedor 

deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 03 (três) dias úteis a partir 

da data da convocação, certidão negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

bem como certidão negativa de tributos municipais de sua sede, sob pena de a contratação não 

se concretizar, devendo manter estas certidões atualizadas. 

13.3.1- Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro 

estiverem dentro do prazo de validade, o licitante ficará dispensado da apresentação das mesmas. 

 

14. DOS PRAZOS: 

 

14.1 De Início: contar-se-á da data da assinatura do contrato, decorrente do presente processo 

licitatório; 

14.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato. 

14.3 De Retiradas/Entregas e Locais: em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da(s) data(s) 

das solicitações feitas pela Secretaria de Administração e Finanças ou pela Secretaria de 

Transportes e Obras, sendo a responsabilidade pela entrega do material licitado de inteira 

responsabilidade da empresa vencedora, nos locais a serem indicados pela(s) Secretaria(s) e 

conforme solicitação; 

14.4 Do Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 

73 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em 

consequência a aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo ou provisório, se for o 

caso; 

 

15 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

15.1- As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta dos recursos 

orçamentários vigentes no prazo que o contrato estiver ativo, sendo que a cada contratação, de 

acordo com a necessidade da Administração, será efetuado o devido empenhamento no item 

orçamentário específico, e enviado a empresa a autorização de fornecimento (AF). 

16 DO VALOR MÁXIMO (art. 40, X, da Lei n.º 8.666/1993): 

 

16.1- O valor estimado máximo pelo lote será o especificado pela TABELA 1: 

 

TABELA 1: 

Item Qtde Unid Descrição Valor 

Unitário 

Valor 

Mensal 

Valor Total  

01 8 UN 
venda de equipamentos 

eletrônicos com biometria, leitor 
R$3.193,33 

Não se 

aplica 
R$ 26.320,00 
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de proximidade, (relógio ponto) e 

nobreak, em conformidade com a 

portaria 671/2021 Ministério do 

Trabalho e Emprego, com 

suporte corretivo  

02 290  
SERVI

DOR 

Licença de uso de software para 

gestão de frequência dos 

funcionários (por usuário) com 

App de reconhecimento facial da 

Prefeitura de SÃO PEDRO DE 

ALCÂNTARA. 

R$6,0856 R$1.764,83 R$ 26.320,00 

03 1  Serviço 

Serviço de implantação, 

integração e capacitação para uso 

do software de gestão do ponto 

eletrônico  

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

R$ 9.697,33 

 

VALOR GLOBAL: 
R$: 56.421,95 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e vinte e um reais e noventa 

e cinco centavos) 

 

17- DO PAGAMENTO DAS DESPESAS: 

 

17.1- O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, contados da entrada da NF-e 

decorrente, nos termos do art. 40, XIV, “a”, da Lei 8.666\1993 e diplomas complementares, 

sendo conferido pelo Setor Responsável do Município que efetivou o pedido. Após este 

processo, será feito o envio da documentação para o Setor de Contabilidade e Tesouraria, que 

procederá o pagamento. 

Somente será efetivado O PAGAMENTO mediante apresentação da nota FISCAL/FATURA, 

que deverá ser emitida em nome do Município de São Pedro de Alcântara, devendo constar: 

a) CNPJ da empresa e do Município; 

b) número da licitação; 

c) número do contrato; 

d) relatório dos ITENS entregues e\ou dos serviços prestado, assinado pelo servidor 

designado como responsável. 

17.2- Os pagamentos serão efetivados depois de exame de adequação aos procedimentos legais 

cabíveis e da comprovação de atendimento às condições estabelecidas no contrato, Proposta 

de Preços e demais documentos inerentes ao processo licitatório. 
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18- DA REVISÃO DOS PREÇOS e DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS: 

 

18.1 - O preço registrado poderá ser alterado em decorrência de eventual acréscimo ou redução 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 

cabendo a promoção unilateral da alteração contratual pela Administração quando houver: 

a) modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos (art. 

65, inc. I, “a”, Lei 8.666\1993); 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa do seu objeto, observados os limites dispostos no §1º, do art. 65, da 

Lei nº 8.666\1993, cabendo a ressalva da possibilidade de efetivar supressões acima dos limites 

do Estatuto das Licitações, desde que resultantes de acordo celebrado entre os contratantes; 

(§2º, II, art. 65, Lei nº 8.666\1993); 

18.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá, atentando aos ditames do art. 65 da 

lei nº 8.666\1993: 

a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

b) Frustrada a negociação, convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 

negociação; 

18.3 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato, demonstrando comprovadamente a hipótese de superveniência de fato imprevisível, 

ou previsível porém de consequência incalculável, retardadora ou impeditiva da execução do 

ajustado, ou, ainda, na ocorrência caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, configurando 

álea econômica extraordinária e extracontratual, que prejudique o cumprimento do 

compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade e o nexo dos motivos e comprovantes apresentados, desde que o 

requerimento formalizado ocorra antes do pedido de fornecimento; 

b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 

18.4 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

do contrato, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa; 

18.5 - Caso o Município de São Pedro de Alcântara já tenha emitido a Nota de Empenho 

respectiva, para que a Empresa realize a entrega do produto e, a Empresa ainda não tenha 

solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre o pedido já formalizado e empenhado; 

18.6 - O Município de São Pedro de Alcântara terá o prazo de até 30 (trinta) dias para análise 

dos pedidos de revisão recebidos. Durante esse período, a Empresa deverá efetuar a(s) 

entrega(s) do(s) pedido(s) pelo preço registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja 

julgada procedente pelo Município; 

18.7 - Na hipótese de reajuste de preços, o critério de atualização financeira será procedido 

em conformidade com art. 40, XI da Lei 8.666/93. 

 

19- DAS SANÇÕES: 

 

19.1- As licitantes que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais 

assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas na Lei n.º 10.520/2002 e na 
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Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, quais sejam: 

19.1.1- Advertência; 

19.1.2- Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega e fornecimento dos ITENS, 

calculado sobre o valor total desta licitação; 

19.1.3- Suspensão: 

19.1.3.1- A licitante ficará impedida de licitar e contratar com o Município de São Pedro de 

Alcântara/SC, por até 02 (dois) anos quando convocada dentro do prazo de validade da sua 

proposta: 

 

a. não celebrar o contrato; 

b. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 

c. ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d. não mantiver a proposta; 

e. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f. comportar-se de modo inidôneo; 

g. cometer fraude fiscal. 

 

19.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em 

caso de faltas graves apuradas através de processo administrativo. 

19.2- 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 n.º 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

19.3- As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada. 

19.4- Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação ou 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

20- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

20.1- São partes integrantes deste edital a tabela de quantitativos estimados para os itens do 

lote a ser adquirido (ANEXO I) 

20.2- A ata firmada com o licitante fornecedor poderá ser alterada nos termos dos artigos 65, 

da Lei 8.666/93. 

20.3- É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

20.4- As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, 

a finalidade e a segurança da contratação. 

20.5- Não será permitida a subcontratação do objeto deste edital. 
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20.6- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 

que não haja comunicação da comissão permanente de licitações em contrário. 

20.7- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. 

20.7.1- Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura de São Pedro de 

Alcântara. 

20.8- O Município de São Pedro de Alcântara poderá revogar o presente pregão por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar o ato, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

20.9- O presente edital poderá ser alterado, pela Administração, antes de aberta a licitação, no 

interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido o que 

estabelece o artigo 21, § 4 , da Lei n.º 8.666/1993, bem como adiar ou prorrogar o prazo para 

recebimento e/ou a abertura das propostas e documentos de habilitação. 

20.10- Informações e esclarecimentos sobre a presente licitação serão prestadas pela Comissão 

Permanente de Licitações, na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, São Pedro de 

Alcântara/SC – Fone: (48) 3277-0122 – Ramal 6, de segunda à sexta-feira, durante o horário 

de expediente, ou através do e-mail: licitacoes@pmspa.sc.gov.br 

20.11- A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste 

pregão, senão aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel. 

20.12- A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições 

expressas neste edital e em seus anexos. 

20.13- Fica eleito o foro da Comarca de São José/SC, com renúncia a qualquer outro por 

mais privilegiado que seja, para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes deste edital 

 

São Pedro de Alcântara, 20 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLES DA CUNHA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em venda de REGISTRADOR ELETRÔNICO 

DE PONTO (REP), e solução para gestão do ponto eletrônico para todos os servidores públicos 

da PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, com o fornecimento de equipamentos 

eletrônicos para leitura biométrica com nobreak integrado, e leitor de cartão de proximidade, com 

suporte corretivo em conformidade com a portaria 671/2021 do Ministério do Trabalho e 

Emprego – MTE, com o respectivo software para gestão do ponto eletrônico, instalação, 

implantação, parametrização, manutenção, suporte técnico corretivo e treinamento. Deverá 

possuir recurso que permita que os dados sejam coletados diretamente para o sistema, onde serão 

tratados, destinados para o registro e controle diário da frequência dos servidores públicos 

municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e garantir a 

segurança dos dados de todos os cadastros/tabelas. 

 

TABELA 1: 

Item Qtde Unid Descrição Valor 

Unitário 

Valor 

Mensal 

Valor Total  

01 8 UN 

venda de equipamentos 

eletrônicos com biometria, leitor 

de proximidade, (relógio ponto) e 

nobreak, em conformidade com a 

portaria 671/2021 Ministério do 

Trabalho e Emprego, com 

suporte corretivo  

R$3.193,33 Não se aplica R$ 26.320,00 

02 290  
SERVI

DOR 

Licença de uso de software para 

gestão de frequência dos 

funcionários (por usuário) com 

App de reconhecimento facial da 

Prefeitura de SÃO PEDRO DE 

ALCÂNTARA. 

R$6,0856 R$1.764,83 R$ 21.177,96 

03 1  Serviço 

Serviço de implantação, 

integração e capacitação para uso 

do software de gestão do ponto 

eletrônico  

Não se 

aplica 
Não se aplica 

R$ 9.697,33 

 

VALOR GLOBAL 
R$: 56.421,95 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e vinte e um reais e noventa e 

cinco centavos) 

 

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO 
 

1.1. O equipamento para registro de ponto eletrônico por biometria deverá possuir os seguintes 

requisitos mínimos: 

1.1.1. O equipamento deverá atender às especificações contidas na Portaria MTE nº 671/2021; 
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1.1.2. Deverá ser compatível com sistema da BETHA SISTEMAS, e que os dados sejam 

coletados diretamente para o sistema, onde serão tratados;  

1.1.3. Deverá ser utilizado exclusivamente para o registro referente às entradas e saídas dos locais 

de trabalho de seus respectivos servidores; 

1.1.4. Web Server interno que permita a sua configuração e alteração dos dados por meio da 

utilização de Web Browser, independente do sistema operacional. Possibilitar ao equipamento 

consultar o servidor central como se fosse Web Browser;  

1.1.5. Web Server interno permitindo a configuração e alteração dos dados utilizando Web 

Browser independente de sistema operacional;  

1.1.6. Possuir no mínimo 2 (duas) portas USB´s laterais e/ou frontais, com tecnologia full speed, 

para utilização de pendrive universal e não proprietário e para porta fiscal de captura dos dados 

armazenados na MRP (Memória de Registro de Ponto), exclusiva para Auditor Fiscal do 

Trabalho; 

1.1.7. Comunicação criptografada em ambos os sentidos; 

1.1.8. Calendário perpétuo, com tratamento de horário de verão; 

1.1.9. Capacidade de armazenamento da MRP de no mínimo 6 milhões de registro de ponto, por 

um período de 5 (cinco) anos, mesmo quando o equipamento for desligado; Capacidade de 

gerenciamento, na Memória do Trabalho (MT) de no mínimo 5.000 usuários;  

1.1.10. Armazenamento com capacidade de retenção dos dados gravados por, no mínimo, 10 

(dez) anos, que não podem ser apagados, sobrescritos ou alterados; 

1.1.11. O equipamento deve ser inviolável, de forma a bloquear o acesso às memórias do 

equipamento;  

1.1.12. As marcações devem ser registradas permanentemente na memória, permitindo que seja 

recuperada em caso de perda de dados;  

1.1.13. Gabinete em caixa metálica que permita fixação na parede, a contratada deverá entregar 

o gabinete instalado e apto para uso; 

1.1.14. Possuir Display de LCD para fornecer ao usuário as informações de data e hora, além de 

informações e mensagens decorrentes da utilização do relógio; 

1.1.15. O equipamento deverá possuir pictograma que exibe led na cor verde para as ocorrências 

de registro ou função operada com sucesso e na cor vermelha quando determinado registro ou 

função é negado; 

1.1.16. Dispositivo para sinalização sonora para interação com o usuário no momento da 

marcação de ponto; 

1.1.17. Possuir teclado padrão com no mínimo 16 teclas em conformidade com a NBR9050; 

1.1.18. Deve possuir interface de comunicação ethernet de 10/100 Mbps, utilizando o protocolo 

TCP/IP, utilizando IP fixo e DHCP. Não será aceito equipamento que utilize conversor de 

interface SERIAL para TCP/IP; 

1.1.19. Possuir leitor de cartão por proximidade; 

1.1.20. Sensor biométrico com rejeição de dedo falso (dedo de silicone) e alta tecnologia para 

leitura da impressão digital, permitindo a variação angular para posicionamento do dedo e 

reconhecimento da impressão digital de 360º; 

1.1.21. Possibilidade de identificação e operação em modo 1:1 e 1:N; 

1.1.22. Memória biométrica com capacidade de armazenamento para no mínimo 10.000 digitais; 

1.1.23. Possibilidade de cadastro de mais de uma biometria digital por usuário, com 

reconhecimento automático entre biometrias cadastradas; 
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1.1.24. Permite o cadastro da impressão digital do funcionário diretamente no equipamento e por 

meio do software; 

1.1.25. Efetuar o reconhecimento do usuário automaticamente, apenas com o reconhecimento da 

biometria posicionada no sensor, sem pré-identificação de crachás, senhas etc.; 

1.1.26. O equipamento deverá manter somente as últimas biometrias do funcionário efetuado no 

último cadastro; 

1.1.27. Deve ser fornecido com fonte de alimentação bivolt automática de 100 a 240 VAC; 

1.1.28. Alarme via e-mail de ocorrência de queda de rede, de energia etc.; 

1.1.29. Alarme via e-mail no caso de detecção de inserção de Pen Drive na porta USB; 

1.1.30. Não permitir alterações ou exclusões dos dados armazenados na Memória de Registro 

Ponto (MRP); 

1.1.31. Possuir Nobreak interno com autonomia mínima de 04 (quatro) horas, na ausência de 

energia elétrica; 

1.1.32. Possibilidade de ativação, por meio do teclado, das configurações de DHCP e também o 

acesso de qualquer menu de configuração do equipamento; 

1.1.33. O equipamento deve fazer a comunicação com a internet através de simples porta de 

comunicação, permitindo a conexão por meio da porta 80 de internet, permitindo que as 

atualizações automáticas de registros, funcionários, biometrias e etc., sejam efetuadas sem a 

necessidade de utilização de porta fiscal nem outro processo de extração ou coleta de dados; 

1.1.34. Fabricação nacional com sistema operacional no idioma português do Brasil. 

 

2. REQUISITOS DO SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS 
2.1. Deverá ser compatível com Sistema da BETHA SISTEMAS, e que os dados sejam coletados 

diretamente para o sistema, onde serão tratados;  

2.2. Ser uma solução única, de um único fornecedor de hardware e software e possuir integração 

nativa entre todos os módulos funcionais inclusive entre as ferramentas de tecnologia, sem 

necessidade de execução de rotinas (automáticas ou não) para compatibilização de dados e sem 

necessidade de redundância de processos; 

2.3. A solução de software deve ser adquirida globalmente com os relógios de ponto, devendo 

para uma maior segurança possuir o mesmo fabricante o hardware e o software, deverá ser a 

detentora do código fonte do software. Quando cadastradas pelos equipamentos, as biometrias 

deverão ser enviadas e armazenadas de forma automática ao sistema de gerenciamento; O sistema 

de gerenciamento deverá enviar automaticamente, sem necessidade de interferência humana, as 

biometrias para outros equipamentos em que o servidor estiver autorizado a registrar a marcação 

de ponto; 

2.4. Realizar coleta de dados dos equipamentos e sincronização no máximo a cada 10 minutos 

sem intervenção humana, sem agendamentos, sem necessitar computadores ligados para efetuar 

esta coleta, apenas com uma comunicação simples da internet, comunicando sobre as alterações 

de biometria, cadastros novos e recadastro. Ser compatível com ambiente multiusuário e 

multiempresa, permitindo a realização de tarefas concorrentes; 

2.5. O software deverá ser compatível com os principais navegadores do mercado (Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge); 

2.6. O sistema deve ter controle de acesso através de senhas, de modo a garantir a integridade e 

impeça o acesso indevido aos dados, com regras específicas de permissões por usuário e grupos 

de usuário; 
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2.7. O Sistema deve ser via Web e permitir o gerenciamento e monitoramento dos registradores 

via WEB, proporcionando informações de funcionamento dos coletores como status e possíveis 

falhas na conexão, informando através de e-mail;  

2.8. Possuir consultas “on-line” do estado de todos os equipamentos; 

2.9. Permitir o armazenamento de informações históricas por tempo indeterminado; 

2.10. Permitir que as navegações entre as diversas funções sejam realizadas através de navegação 

comum em ambiente WEB; 

2.11. Quando a rede ou acesso à internet não estiver operacional, os equipamentos deverão 

permanecer registrando as ocorrências e armazenando internamente os dados, e sincronizar 

automaticamente quando a conexão for restabelecida; 

2.12. O sistema deve ser parametrizável pelo usuário/multiusuário, observando restrições de 

acesso; 

2.13. O sistema deve permitir acessos ilimitados e simultâneos, devendo ainda o sistema, 

permanecer logado ao longo de toda sessão de uso, sem que haja necessidade de se efetuar login 

de tempos em tempos; 

2.14. O sistema deve possuir um cadastro único de pessoas; 

2.15. Permitir validação automática do dígito verificador de PIS, e CPF nos diversos 

pontos onde estes campos sejam tratados; 

2.16. Deve permitir que os dados dos campos sejam criticados para garantir que informações 

incorretas não sejam alimentadas; 

2.17. O sistema deve possuir unicidade das informações, preservando a integridade e 

consistência do banco de dados; 

2.18. O sistema deve garantir a segurança dos dados de todos os cadastros/tabelas; 

2.19. O sistema deve possuir um painel editável e configurável, de forma a apresentar as 

informações relevantes à administração para monitoramento em tempo real das informações a 

serem mostrada em painel exclusivo; 

2.20. O sistema deve possibilitar a integração com troca dinâmica de informações entre os seus 

módulos e outros sistemas do contratante; 

2.21. O sistema deve ter módulos interligados/integrados e multiusuário, em base única, não 

sendo permitidas aplicações de terceiros; 

2.22. A solicitação para cadastramento da biometria do funcionário poderá ser enviada ao 

equipamento através do software de gerenciamento de ponto, independentemente da localização 

do equipamento, bastando o equipamento estar online no sistema; 

2.23. O sistema deve garantir o backup e a restauração dos dados, isso é de responsabilidade da 

empresa contratada; 

2.24. Deve existir apenas uma única plataforma de operação para todos os subsistemas 

envolvidos no projeto; 

2.25. Coletar automaticamente as marcações dos relógios de ponto, sem que haja necessidade de 

coleta manual, agendamento, ou, qualquer interferência humana, e enviá-las para o sistema da 

BETHA SISTEMAS; 

2.26. Supervisão on-line de quem bateu ou não o ponto; 

2.27. Dispor de aplicativo móvel (APP) para no mínimo os sistemas operacionais Android e IOS, 

para que os servidores possam consultar o espelho de ponto em tempo real; 

2.28. Sistema via WEB que permite o gerenciamento e monitoramento dos Equipamentos de 

Registros Eletrônicos de Ponto, por meio de um navegador WEB. Podendo visualizar ou carregar 
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os dados de qualquer Equipamento de Registro Eletrônico de Ponto sem ter que se deslocar 

fisicamente ao local; 

2.29. O sistema deve ser via WEB e permitir o gerenciamento e monitoramento dos registradores 

via internet, proporcionando informações de funcionamento dos coletores como status e possíveis 

falhas na conexão, informando os gestores ou operadores do sistema através de e-mail; 

2.30. Permitir o armazenamento dos dados pessoais de identificação como: RG, CPF e PIS. 

Todos os servidores que possuam vínculo empregatício com a CONTRATANTE deverão constar 

no cadastro do software; 

2.31. Permitir o cadastramento de funcionários que irão efetuar as marcações de ponto, 

utilizando-se o PIS, número de matrícula ou outro documento de vinculação utilizado pela 

CONTRATANTE; 

2.32. O sistema deve ter auditoria de acessos ao software exibindo os registros de data e hora, 

dados do usuário, IP e funcionalidades acessadas, registros alterados, registros excluídos;  

2.33. Permitir armazenar os históricos dos funcionários. 

 

3. PORTAL DO ADMINISTRADOR 

 

3.1. Acesso a todas as funcionalidades do sistema, inclusive com a possibilidade de criar perfis 

de acesso para usuários do sistema; 

3.2. A solução deve possuir funcionalidade que permita a importação dos dados funcionais dos 

servidores de forma automática, através de arquivos CSV ou TXT e webservice, a fim de permitir 

que se inicie a coleta de biometrias e utilização do sistema imediatamente após sua implantação; 

3.3. Permitir atribuição de permissões diferentes para cada operador e grupo de operadores do 

sistema, conferindo às chefias imediata e mediata a possibilidade de visualizar e alterar o resumo 

dos registros diários, online, realizados pelos empregados; 

3.4. Registrar as alterações, inserções e remoções de dados realizadas pelos operadores do 

sistema (“log”), para uma eventual auditoria; 

3.5. Monitoramento do Registro de acesso, contendo, no mínimo, as informações a seguir: 

Usuário que acessou, IP, páginas acessadas, data e hora de início e fim do acesso; 

3.6. Permitir associar as ocorrências (licenças, afastamentos, faltas, atrasos, saídas antecipadas) 

aos funcionários através do sistema; 

3.7. O sistema deverá controlar por meio de logs as alterações realizadas nos dados de forma 

seletiva, contendo, no mínimo, as seguintes informações: data, hora, usuário, posição dos dados 

antes e depois das alterações; 

3.8. O sistema deve possuir funcionalidade de dashboard com informações gerenciais de dados 

de apuração de ponto; 

3.9. Informações operacionais e parametrizações de sistema: 

a. Data de início do mês para controle de frequência e ponto; 

b. Quantidade limite de batidas/registros de entrada e saída duplicadas. 

3.10. Permitir considerar, em casos excepcionais, o dia atual na apuração do mês corrente; 

3.11. Permitir a visualização no portal do servidor das horas trabalhadas por dia (s), no espelho 

de ponto; 

3.12. Permitir mostrar DSR (Descanso Semanal Remunerado) em dias ou horas (no espelho); 

3.13. Permitir Habilitar Banco de Horas e Compensação de Horas, conforme definido pela 

Prefeitura de SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA; 

3.14. Permitir habilitar horário diferenciado para registro da Intrajornada; 
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3.15. Permitir a exportação de dados de servidores para utilização em outros sistemas; 

3.16. Emitir alerta à chefia imediata de ocorrências de registros de seus subordinados; 

3.17. Possibilitar o abono de forma descentralizada, disponibilizando ainda no portal para que os 

funcionários possam solicitar eventuais abonos, mediante a apresentação de justificativas, 

inclusive possibilitar anexar atestados via sistema, criando um “workflow” de aprovações, de 

forma que fique pendente de autorização de seu superior imediato a autorização ou não da 

justificativa; 

3.18. Permitir a execução de ações em massa (permitir a execução de uma funcionalidade para 

vários empregados de uma única vez), tais como: Aplicar e remover escalas, alterar lotação e 

alterar a localização onde o empregado poderá registrar a entrada/saída; 

3.19. Permitir o cadastro e a importação do controle de feriados/pontos facultativos/recessos; 

3.20. Permitir apurar batidas/registros de entrada e saída com a opção ajustes das batidas, como 

lançamento de batidas que foram esquecidas, mediante acesso com perfil específico; 

3.21. Permitir à chefia imediata responder às justificativas registradas pelo empregado;  

3.22. Permitir verificar o cálculo de horas trabalhadas por dia; 

3.23. Permitir verificar o quantitativo de horas a compensar por dia; 

3.24. Permitir, pela chefia imediata, aprovação do espelho de ponto; 

3.25. Permitir contabilização de: 

a. Horas trabalhadas; 

b. Horas mensais negativas; 

c. Horas mensais positivas; 

d. Feriados/pontos facultativos; 

e. Afastamentos; 

f. Compensação; 

g. Saldo anterior. 

3.26. Permitir registrar Jornadas e Escalas; 

3.27. O sistema deve realizar cálculos automáticos para fechamento de horas trabalhadas por mês 

considerando: 

a. Permitir Horas extras; 

b. Banco de horas ou Compensação de horas; 

c. Horas a compensar a menos por períodos; 

d. Horas a compensar a mais por períodos; 

e. Horas cumpridas no mês e remanescentes dos meses anteriores; 

3.28. Permitir a criação de perfis de acesso de acordo com a hierarquia funcional constante no 

Sistema de RH do município, identificando as chefias imediata e mediata e todos os seus 

subordinados de tal forma que cada um tenha acesso, somente aos seus subordinados para fins 

de gerenciamento; 

3.29. Controlar as informações de férias, licenças, viagens e afastamentos regulamentares, 

registrados no sistema de Gestão de Pessoas do município; 

3.30. Permitir que os servidores possam anexar documentos às suas justificativas; 

3.31. Permitir que se use como campo de controle a matrícula, e/ou CPF do servidor; 

3.32. Possibilitar integrações de sistemas e de dados por meio de webservice do sistema de gestão 

de frequência; 

3.33. Permitir integração para atualização automática de servidores mediante webservice; 

3.34. Permitir o envio de relatórios (horas-extras, faltas, totais e outros), pelo próprio sistema aos 

gestores por e-mail, podendo ser emitidos por setor, cargo/função, entre outros filtros; 
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3.35. Deve permitir que os dados dos campos sejam criticados para garantir que informações 

incorretas não sejam alimentadas; 

3.36. Emitir relatórios gerenciais em formato PDF, planilha eletrônica e texto: 

a. Emitir relatório mensal detalhando a frequência dos servidores; 

b. Permitir a geração de espelho de ponto pelo servidor, espelho detalhado e espelho de 

múltiplos meses; 

c. Permitir o relatório sintético de frequência diária do empregado por período, escala, mês 

contábil, lotação, horários contratuais, horas excedentes, horas extras e por cargos/Função; 

d. Possuir relatório de horas extras, de ocorrências, batidas, batidas por período, faltas e atrasos, 

empregados sem biometria, horas trabalhadas, intervalos, previsão de horários, saldo de banco 

de horas ou compensação de horas e empregados sem escala; 

e. Permitir que usuários administradores possam editar e parametrizar relatórios, destinatários 

e seus respectivos organogramas gerenciados; 

f. Emitir relatório com todos os registros de frequência dos empregados; 

g. Emitir relatórios para verificação de inconsistência no controle de frequência como quadro 

de horários (jornada/escala) e batidas ímpares. 

 

4. PORTAL DO RH 

 

4.1. O acesso deve ser permitido através de login e senha; 

4.2. Deve possuir acesso por níveis de hierarquia, funcionalidades e segurança; 

4.3. Permitir acesso a todas as funcionalidades inerentes à gestão de frequência dos servidores 

municipais, possibilitando fazer ajustes nas batidas, jornadas, escalas, além de verificar qualquer 

informação referente às ocorrências, justificativas e acompanhar as aprovações feitas pela chefia 

imediata; 

4.4. Permitir confirmar, ou não, as justificativas pré-aprovadas pela chefia imediata dos 

servidores. 

 

5. PORTAL SERVIDOR 
 

5.1. O acesso deve ser permitido através de login e senha; 

5.2. Acesso por meio da internet, das informações de batidas de entrada e saída; 

5.3. Saldo de horas positivas e negativas; 

5.4. Permitir solicitação de autorização de abono e justificativa para aprovação da chefia 

imediata, permitindo anexar atestados; 

5.5. Acesso ao espelho do ponto. 

 

6. PORTAL CHEFIA 

 

6.1. Acesso em tempo real as informações de batidas de entrada e saída efetuadas pelos 

servidores relacionados imediatamente abaixo da sua hierarquia; 

6.2. Aviso de solicitação para autorização de abonos e justificativas feitas pelos servidores 

imediatamente abaixo da sua hierarquia: 

a. Permitir aprovar as solicitações de abonos e justificativas; 

b. Toda aprovação/rejeição deve ser validada pelo RH do município; 
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6.3. Possibilidade de trocar a jornada associada aos servidores imediatamente abaixo da sua 

hierarquia. 

 

 

 

7. SISTEMA MOBILE 
 

7.1. Para registro dos servidores externos através de smartphones, deve realizar as seguintes 

funções básicas, atender a Portaria nº 671/2021, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE; 

7.2. Permitir registrar o ponto por App com reconhecimento facial, mesmo se não houver a 

conexão de rede internet no momento do registro; 

7.3. Atualizar o registro no sistema de ponto assim que o App se conectar a rede internet; 

7.4. O sistema deve possuir aplicativo para ser executado em dispositivos mobile como 

smartphones, deve ser responsivo, disponibilizado no mínimo para sistemas Android na Play 

Store e Iphone na App Store, a fim de permitir que os empregados efetuem o registro de 

frequência com, pelo menos, as seguintes funcionalidades e características: 

7.4.1. Permitir o registro do período total de trabalho ou do tempo de execução de tarefas 

específicas, fornecendo indicações de posição por meio de tecnologias de LBS (LocationBased 

Services); 

7.4.2. Permitir o registro de ponto por meio de reconhecimento facial; 

7.4.3. Registro de ponto online e offline através de smartphones ou Tablets; 

7.4.4. O sistema deverá informar a localização georreferencia do funcionário no momento do 

registro, facilitando o controle e garantindo a presença do funcionário no local desejado; 

7.4.5. Georreferenciamento automático das marcações, identificando em mapa os locais dos 

registros; 

7.4.6. “Perímetro” virtual das marcações, de forma a possibilitar a definição de áreas/perímetros 

dos registros; 

7.4.7. Se porventura a marcação do servidor ocorrer em local fora da área/perímetro definido, o 

sistema deverá gerar alertas a chefia imediata; 

7.4.8. Necessário autenticar a aplicação antes do uso, mediante chave de ativação, e controlar 

os servidores autorizados a receberem as marcações, através do software de gerenciamento dos 

relógios de ponto virtual mobile, devendo ser a mesma plataforma dos equipamentos físicos; 

7.4.9. O aplicativo deverá estar integrado com software de tratamento de ponto, de forma a 

enviar as marcações de ponto para o sistema da BETHA SISTEMAS; 

7.4.10. Possuir controle de dispositivos mobile associados aos seus empregados contendo: 

controle de datas de cadastro, ativação e de cancelamento de dispositivos para uso do serviço de 

batida de frequência via dispositivo mobile, permitindo assim a rastreabilidade de liberação desta 

funcionalidade para estes usuários; 

7.4.11. Permitir acesso ao espelho de ponto pelo dispositivo mobile onde o usuário terá acesso a 

informações relativas as batidas/registros de entrada e saída diárias ou do mês corrente; 

7.4.12. Criar chave de segurança única (token) a ser informada ao usuário para sincronia entre o 

dispositivo e a aplicação; 

7.4.13. Não permitir utilização de ferramentas do tipo “GPS FAKE” que permitam simular 

localizações irreais; 

7.4.14. Permitir habilitar mensagens a serem enviadas ao aplicativo dos servidores, como 

lembretes para que registrem as marcações referente às Inter jornadas; 
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7.4.15. Permitir o envio de solicitações de abono, possibilitando anexar fotos e comprovantes via 

aplicativo; 

7.4.16. Possuir módulo de gestor/chefia, permitindo que os gestores façam o tratamento e 

acompanhamento da presença dos integrantes de suas equipes; 

7.4.17. No módulo de gestor/chefia, disponibilizar informações referentes a apuração e 

frequência dos servidores da sua equipe; 

7.4.18. No módulo de gestor/chefia, funcionalidade de verificação do saldo de horas positivas e 

negativas; 

7.4.19. No módulo de gestor/chefia, funcionalidade de visualizar o saldo de horas por servidores; 

7.4.20. No módulo de gestor/chefia, apresentar alertas de inconsistências, como por exemplo: 

batidas ímpares de servidores da sua equipe; 

7.4.21. No módulo de gestor/chefia, local para visualizar todas as justificativas dos servidores 

públicos relacionados a sua equipe; 

7.4.22. No módulo de gestor/chefia, visualizar as justificativas enviadas por servidores da sua 

equipe, possibilitando ainda a aprovação/rejeição das justificativas através do próprio aplicativo. 

 

8. MÓDULO - GESTÃO DE ESCALAS E PLANTÕES 

 

8.1.1. A solução deve possuir módulo de Gestão de escalas para ser utilizada pela equipe de 

planejamento para fazer o dimensionamento otimizado de seus recursos humanos.  

8.1.2. Este módulo deve ser integrado ao sistema de gestão de assiduidade e pontualidade dos 

servidores e empregados públicos, que possua no mínimo as seguintes funcionalidades:  

8.1.2.1. Deve permitir que o gestor de RH crie e organize escalas de trabalho e folgas através de 

acesso controlado por perfil;  

8.1.2.2. A solução deve permitir que as escalas sejam enviadas ao funcionário via e-mail, ou 

ainda através de link para acesso via WEB, com as escalas de todas as pessoas do seu 

departamento; 

8.1.2.3. Permitir alteração de escalas já criadas e distribuídas aos servidores e empregados 

públicos 

8.1.2.4. Possuir interface visual que permita identificar se existem escalas criadas para todos os 

dias; 

8.1.2.5. Possui local para visualizar histórico de todas as escalas publicadas; 

8.1.2.6. Permitir agrupar funcionários em grupos específicos, mesmo que de outros 

departamentos, associando a estes uma escala específica; 

8.1.2.7. Permitir a criação de nova escala de trabalho com as seguintes opções: 

8.1.2.7.1. Permitir selecionar uma equipe ou grupo de funcionários para criação da nova escala; 

8.1.2.7.2. Permitir selecionar o mês e ano para criação da escala;  

8.1.2.7.3. Permitir seleção de período em dias da escala a ser criada; 

8.1.2.7.4. Permitir selecionar uma equipe ou grupo de funcionários que farão parte desta escala; 

8.1.2.7.5. Permitir a seleção de Jornadas pré-definidas, onde deve ser possível escolher entre 

Escala (hora inicial – hora final), Folgas e Abonos ou Afastamentos.  

8.1.2.7.6. Permitir marcar os dias da nova escala em calendário, do tipo marcar e arrastar, sem 

necessidade de digitação, evitando assim erros de lançamento; 

8.1.2.7.7. Possuir mecanismos de validação para alguma restrição na criação da escala;  
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8.1.2.8. Possuir local adequado para visualização das publicações de todas as escalas, 

apresentando ao menos, nome do responsável, status da publicação, data da publicação, link para 

visualizar o detalhamento da escala; 

8.1.3. Permitir o controle e criação de restrições, para no mínimo, as seguintes funcionalidades:  

8.1.3.1. Permitir escolher o tipo da restrição como:  

8.1.3.1.1. DSR; 

8.1.3.1.2. Inter jornada; 

8.1.3.1.3. Quantidade de colaboradores; 

8.1.3.1.4.  Afastamentos. 

8.1.3.2. Permitir identificar se uma restrição é do tipo:  

8.1.3.2.1.1. CLT; 

8.1.3.2.1.2. Interna; 

8.1.4. Permitir configurar de quanto em quanto tempo haverá um DSR; 

8.1.5. Permitir identificar quais os servidores e empregados públicos ou grupo; 

8.1.6. Apresentar um dashboard com as restrições existentes a fim de facilitar o acesso e sua 

alteração; 

8.1.7. Permitir a gestão de folgas para servidores e empregados públicos, contendo no mínimo 

as seguintes funcionalidades:  

8.1.7.1. Permitir a criação de condições para conceder a folga:  

8.1.7.2. Permitir associar um nome descrição para a regra de folga a ser criada; 

8.1.7.3. Permitir associar o número de dias de trabalho para que a folga seja concedida; 

8.1.7.4. Permitir escolher o tipo de folga na regra: Folga simples, Domingo, feriado, etc. 

8.1.7.5. Permitir escolher o número de dias concedidos em função do número de dias trabalhados 

e tipo de folga; 

8.1.7.6. Permitir que se crie várias condições, ou sub regras, para a criação da regra; 

8.1.7.7. Este controle deve identificar automaticamente, em função das informações lançadas, o 

total de dias de descanso trabalhados e o total folgas concedida; 

8.1.7.8. Permitir escolher se as folgas serão usadas pelos servidores ou empregados públicos, 

após período de férias; 

8.1.7.9. Permitir identificar, no caso da folga não ser gozada após as férias, em quantos dias 

poderá iniciar seu uso pelo servidor ou empregado público; 

8.1.7.10.  Possuir listagem de regras de folgas, geradas com possibilidade de alteração pelo 

responsável; 

8.1.7.11. Possuir meios de agrupar regras de folga pra facilitar o controle e reutilização de regras 

pelo RH; 

8.1.7.12. Possuir local adequado para listagem de Grupos de Regras, com pelo menos: Nome da 

Regra, Descrição da regra, Vigência, se é proveniente de Sindicato, se é referente aos domingos, 

feriados ou DSR. 

8.1.7.13. Possuir local adequado para listagem das folgas geradas com as seguintes informações: 

8.1.7.13.1. Matrícula; 

8.1.7.13.2. Nome Funcionário; 

8.1.7.13.3. Data da ocorrência; 

8.1.7.13.4. Folga agendada; 

8.1.7.13.5. Regras Infringidas; 

8.1.7.13.6. Data limite. 
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8.1.7.14. Possuir ferramenta para migração da primeira carga de folgas, em ambiente que 

dispense programação, através de interface WEB, usando arquivo CSV para importação, 

contendo as seguintes informações:  

8.1.7.14.1. Matrícula do funcionário 

8.1.7.14.2. Dia trabalhado 

8.1.7.14.3. Prazo 

8.1.7.14.4. Data da Folga 

8.1.7.14.5. Status da folga 

 

9. MÓDULO GESTÃO DE HORA ATIVIDADE 

 

9.1. A solução deve possuir controle apropriado para apontamento e registro de horas por 

atividade, centro de custos ou projetos, com acesso 100% WEB, permitindo dessa forma o 

controle em tempo real dos servidores ou empregados públicos, e assim gerenciar as atividades 

que são executadas fora do ambiente de trabalho por empregados públicos, serviços terceirizados 

ou outros que demandem controle por hora de trabalho ou atividade. Este módulo deve conter as 

seguintes funcionalidades: 

9.1.1. Permitir o acompanhamento em tempo real das atividades sendo executas, por projeto ou 

centro de custos; 

9.1.2. Permitir que as horas sejam alocadas por projeto ou centro de custos por horas ou dias 

pré-estabelecidos; 

9.1.3. Permitir o registro de tarefas retroativas;  

9.1.4. Permitir associar servidores ou colaboradores externos e valor estimado da hora de 

trabalho;  

9.1.5. Permitir criação de grupos de trabalho; 

9.2. Permitir agendar atividades com data e hora de início e fim; 

9.3. Possuir Aplicativo Móvel para pesquisa e apontamento das atividades em tempo real, com 

as seguintes funcionalidades: 

9.3.1. Possuir aplicativo para Android e IOS; 

9.3.2. Ser 100% integrado ao sistema de controle de registro e frequência e assiduidade; 

9.3.3. Permitir apontar as horas trabalhadas nas atividades que estão sendo executadas em tempo 

real; 

9.3.4. Permitir apontar por projeto, atividade, departamento ou centro de custos envolvidos em 

cada tarefa. 

 

10. CENTRAL DE MONITORAMENTO E CONTROLE 

 

10.1. Deve permitir o monitoramento e visualização georreferenciada em tempo real dos 

servidores públicos municipais, através de um painel com no mínimo as seguintes 

funcionalidades: 

a. Permitir a criação de categorias de função de trabalho, para serem associadas aos postos 

de trabalhos no mapa; 

10.2. Possuir cadastro de informações relativas ao posto de trabalho com no mínimo: 

a. Endereço completo da localização do posto de trabalho; 

b. Nome do posto de trabalho; 

c. Nome do grupo que faz parte o posto de trabalho; 
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d. Carga horária; 

e. Permitir associar os funcionários ou servidores públicos ao posto de trabalho. 

10.3. Permitir inserir endereços dos postos de trabalho manualmente; 

10.4. Permitir a criação de grupos ou agrupamentos de postos de trabalho identificados por nome 

a ser definido pelo administrador do sistema, onde: 

a. Deve permitir associar uma ou várias categorias de função de trabalho; 

b. Deve permitir associar o posto de trabalho; 

c. Permitir associar aos grupos, um ou vários funcionários ou servidores públicos; 

10.5. Apresentar mapa com todos os postos de trabalho existentes; 

10.6. Apresentar em mapa georreferenciado os funcionários ou servidores públicos ausentes e 

presentes; 

10.7. Permitir incorporar o mapa com os postos de trabalho no site do órgão através de instrução 

HTML; 

10.8. Emitir alertas para o gestor dos funcionários ou empregados públicos ausentes; 

10.9. Permitir que as estruturas organizacionais definidas, sejam a referência para execução 

total ou parcial de cálculos e relatórios; 

10.10. Permitir que as estruturas organizacionais sejam definidas de forma hierárquica; 

10.11. Suportar o armazenamento dos históricos mensais das estruturas, sem limites de tempo; 

10.12. Possibilitar a definição de critérios de segurança de acesso dos usuários a partir dos níveis 

de uma determinada estrutura organizacional. 

 

11. SUPORTE TÉCNICO 

 

11.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar ferramenta Web, para abertura de chamada 

técnica, onde serão gerenciados todos os chamados abertos, em atendimento, fechados e 

solicitações pendentes. Neste mesmo sistema deverá ser disponibilizado meios para que a 

contratada possa gerar relatórios referentes às chamadas técnicas, selecionando qualquer data ou 

período que deseje; 

11.2. Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá prestar suporte técnico, 

serviços de manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas recomendadas 

pelo fabricante, mantendo o equipamento em perfeito estado de uso, sem qualquer custo adicional 

para a CONTRATANTE; 

11.3. As manutenções corretivas serão realizadas quantas vezes forem necessárias, sempre 

que solicitadas pela CONTRATANTE, com a eliminação de defeitos, testes e regulagens, 

substituição de peças necessárias, incluindo reparo ou troca de cabos de ligação entre os 

equipamentos, serão efetuadas por toda a vigência do contrato; 

11.4. Os serviços deverão ser realizados por meio de técnicos especializados, devidamente 

credenciados e certificados para prestar os serviços de garantia e assistência técnica nos 

equipamentos relacionados neste Termo de Referência, sem quaisquer despesas adicionais para 

a CONTRATANTE, inclusive quanto a ferramentas, equipamentos e demais instrumentos 

necessários à sua realização; 

11.5. E empresa CONTRATADA deverá fornecer relatórios de serviços executados, 

assumir todos os possíveis danos, tanto nas dependências físicas, quanto bens materiais, causados 

a CONTRATANTE, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas 

de segurança quando da execução dos serviços; 
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11.6. Caso os serviços de assistência técnica não possam ser executados nas dependências 

do local onde o equipamento encontra-se instalado, os equipamentos poderão ser removidos para 

centros de atendimento da empresa CONTRATADA, mediante justificativa devidamente aceita 

pela Secretaria de Administração, desde que o equipamento avariado seja substituído 

imediatamente por outro idêntico ou superior; 

11.7. O novo equipamento que substituirá o equipamento danificado deverá ser configurado 

com as mesmas características técnicas e operacionais do equipamento recolhido, devendo 

inclusive receber todas as biometrias cadastradas no anterior, e ter conectividade imediata; 

11.8. Todas as peças que necessitarem ser substituídas deverão ser originais e dentro das 

especificações técnicas do fabricante; 

11.9. A ferramenta deve contemplar o fornecimento de suporte técnico para manutenção de 

todo o OBJETO licitado durante todo o período de vigência e execução do contrato. 

11.10. A empresa deverá possuir Central Monitoramento do Status dos equipamentos deve 

permitir o monitoramento e visualização em tempo real dos equipamentos, com visualização 

georreferenciadas através de um painel de controle com no mínimo as seguintes funcionalidades:  

11.11. Apresentar todos os postos de trabalho da CONTRATADA e seus respectivos 

equipamentos, em visualização georreferenciada;  

11.12. Emitir alertas através de e-mail;  

11.13. Apresentar os equipamentos online;  

11.14. Apresentar os equipamentos offline;  

11.15. Apresentar os equipamentos em manutenção; 

11.16. Caso os equipamentos apresentem problema, a empresa deverá acionar sua equipe 

técnica para intervir e resolver o problema de forma proativa, sem que a contratante tenha que 

abrir um chamado de suporte; 

 

12. SEGURANÇA DOS DADOS 

 

12.1. As licitantes deverão comprovar, no momento da habilitação, que garantem a segurança 

dos dados de todos os cadastros/tabelas através da comprovação da implantação de um SGSI 

(Sistema de Gestão de Segurança da Informação). Este sistema será composto por políticas, 

processos e ferramentas, contendo no mínimo: 

12.1.1. Política de segurança da informação; 

12.1.2. Política de controle de acessos; 

12.1.3. Firewall; 

12.1.4. Sistema de antivírus atualizado; 

12.1.5. Comunicação criptografada; 

12.1.6. Procedimento de Gestão de incidentes; 

12.1.7. Política de backup; 

12.1.8. Política de desenvolvimento Seguro; 

12.1.9. Política de privacidade Além da apresentação das políticas, processos e ferramentas, as 

licitantes deverão comprovar sua devida implementação, por meio da apresentação de certificado 

de auditoria acreditada, quanto ao funcionamento e a manutenção do SGSI, na habilitação. 

 

13. FORMAÇÃO DE PREÇO, DAS QUANTIDADES E VALORES DOS OBJETOS 
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13.1. A formação de preço, foi realizada com base nos orçamentos recebidos, sendo que o critério 

utilizado foi o preço médio; serão disponibilizados pela CONTRATADA uma margem de até 

10% (dez por cento) a mais na quantidade de licenças do item 2 da tabela 1 do Termo de 

Referência, sem custo adicional pelo período inicial de 12 (doze) meses, sendo estes devidamente 

reajustados caso haja prorrogação contratual após este período. 

13.2. Os valores referentes aos itens 1 e 2 serão pagos mensalmente logo após a implantação do 

sistema, treinamento e instalação dos equipamentos. 

13.3. O valor referente ao item 3 e 4 serão pagos em parcela única após a instalação de todos os 

equipamentos e implantação do software, devidamente aceitos pela CONTRATANTE. 

 

14. PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
 

14.1. A CONTRATADA deverá possuir e utilizar metodologia própria para executar a 

implantação do sistema, contemplando no mínimo as seguintes fases: 

a. Instalação dos produtos básicos; 

b. Parametrização; 

c. Acompanhamento da execução; 

d. Acompanhamento da entrada de produção; 

e. Treinamento. 

14.2. Fornecer treinamento técnico a respeito do sistema ofertado, em especial das ferramentas 

de tecnologia disponibilizadas pelo sistema, aos profissionais da área de TI e de Recursos 

Humanos da CONTRATANTE. Todos os recursos técnicos, materiais didáticos deverão ser 

fornecidos pela CONTRATADA sem ônus adicionais à CONTRATANTE; 

14.3. Fornecer treinamento funcional e operacional, a respeito do sistema ofertado, aos 

profissionais das diversas áreas da CONTRATANTE. Todos os recursos técnicos, materiais 

didáticos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA sem ônus adicionais à CONTRATANTE; 

14.4. Todos os treinamentos devem ser realizados nos locais definidos pela CONTRATANTE; 

14.5. A CONTRATANTE ficará responsável pela disponibilização de salas, rede de dados e rede 

de energia para a aplicação dos treinamentos específicos. O uso de projetores, flip-chart, estações 

de trabalho e demais itens necessários para a aplicação dos treinamentos, serão por conta da 

CONTRATADA; 

14.6. A infraestrutura necessária ao processo de implantação como: sala, mesas, cadeiras, rede 

de dados, serão fornecidos pelo CONTRATANTE. 

 

15. PROVA DE CONCEITO 

15.1. O sistema de gerenciamento eletrônico de frequência deverá atender minimamente aos 

requisitos funcionais especificados nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 e seus subitens, a 

LICITANTE que não atender será desclassificada e será chamada as demais por ordem de 

classificação. 

15.2. As provas de conceito do presente Termo de Referência serão efetuadas pelo Fiscal de 

Contrato juntamente com a equipe de tecnologia da informação da Prefeitura Municipal de SÃO 

PEDRO DE ALCÂNTARA, designado pela Secretaria Municipal de Administração, para 

monitoramento e controle, para que se proceda ao pagamento na forma prevista neste Termo de 

Referência. 
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15.3. A verificação e a confirmação da efetiva realização dos serviços contratados serão 

realizadas pelo Fiscal do Contrato. 

15.4. Em relação aos requisitos funcionais previstos neste Termo de Referência a solução 

ofertada deverá atender na plenitude a todos os requisitos especificados na assinatura do contrato, 

sendo que: 

15.4.1. 100%, dos requisitos deverão ser entregues no ato da entrega do serviço/produto. 

15.4.2. A solução de gerenciamento de frequência deverá ser de propriedade de um único 

desenvolvedor, e possuir integração nativa entre todos os módulos funcionais inclusive entre as 

ferramentas de tecnologia, sem necessidade de execução de rotinas (automáticas ou não) para 

compatibilização de dados e sem necessidade de redundância de processos. 

15.4.3. A solução de software, especificada, deve ser fornecida junto com os relógios de ponto, 

devendo para uma maior segurança do sistema e perfeita integração entre as funcionalidades 

envolvidas, possuir o mesmo fabricante de hardware e desenvolvedor do software, devidamente 

comprovado em seu ato constitutivo, estatuto ou contrato social, evitando assim repasse 

responsabilidades por possíveis problemas e bugs da solução. 

15.4.4.  O software deve realizar backup diário automático da base de dados e manter os 

backups pelo prazo mínimo de 7 anos. 

 

São Pedro de Alcântara, 20 de setembro 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL KRETZER 

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento 
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ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM VENDA DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (REP), 

E SOLUÇÃO PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO PARA TODOS OS 

SERVIDORES públicos da PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, QUE 

FAZEM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÃNTARA 

E DE OUTRO LADO A $FORNECEDOR_VENCEDOR 

 

CONTRATO Nº XX/ 2022.  

 

Termo de contrato que entre si fazem o 

Município de São Pedro de Alcântara e a 

Empresa,FORNECEDOR_VENCEDOR, 

tendo como objeto a aquisição de Rolo 

Compactador, 0km (zero quilômetro). 

 

Pelo presente termo de contrato, de um lado, o MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ sob nº 01.613.101/0001-09, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, 

CEP 88,125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Charles da Cunha, portador 

do CPF n° 066.071.219-93 e RG nº 5.399.905, doravante denominado de “CONTRATANTE”, 

e, de outro lado, a empresa, $FORNECEDOR_VENCEDOR, pessoa jurídica de Sociedade 

Empresarial Limitada, inscrita no CNPJ n. º $FORNECEDOR_CGC, sito na 

$FORNECEDOR_ENDER, cidade de $FORNECEDOR_MUNIC $FORNECEDOR_UF, 

neste ato representado (a) pelo (a) Sr(a). XXXXXXXXX, portador da cédula de identidade nº 

XXXX e CPF nº XXXX, residente e domiciliado XXXX Bairro XXX, na cidade de XXXX, 

doravante denominado “CONTRATADA”, com base na licitação modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, nº.66/2022, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93, alterações 
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posteriores, assim como em conformidade com as condições do edital referido, e termos da 

proposta, firmam o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO SEGUE: 

 

TABELA 1: 

Item Qtd

e 

Unid Descrição Valor 

Unitário 

Valor 

Mensal 

Valor Total  

01 8 UN 

venda de equipamentos 

eletrônicos com biometria, leitor 

de proximidade, (relógio ponto) e 

nobreak, em conformidade com a 

portaria 671/2021 Ministério do 

Trabalho e Emprego, com suporte 

corretivo  

R$  R$ R$ 

02 290  SERVIDOR 

Licença de uso de software para 

gestão de frequência dos 

funcionários (por usuário) com 

App de reconhecimento facial da 

Prefeitura de SÃO PEDRO DE 

ALCÂNTARA. 

R$ R$ R$ 

03 1  Serviço 

Serviço de implantação, 

integração e capacitação para uso 

do software de gestão do ponto 

eletrônico  

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

R$ 

 

VALOR GLOBAL R$ 

 

1.2. A entrega do equipamento deve ser completa, incluindo manual e treinamento de uso sem 

ônus da empresa fornecedora para o município.  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE ENTREGA. 
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2.1 O prazo de entrega do bem e implantação total dos serviços será de 30 dias após a assinatura 

do contrato. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: REMUNERAÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO. 

3.1 O CONTRATANTE pagará pelos bens e serviços que trata o presente contrato, a importância 

de R$: $VALOR_TOTAL ( $VALOR_TOT_EXT ) que serão pagos mensalmente, no período 

de 12 (doze) meses, conforme comprovação da prestação dos serviços descriminados na Tabela 

1 do “Item 1”. 

3.2 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/ 

FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 

contratada com juros de 0,5% ao mês. 

3.3 Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que 

regula a matéria. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

4.1 Para cobertura da despesa, objeto da presente licitação, o Município contratante fará uso das 

seguintes dotações orçamentárias: 
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5. CLÁUSULA QUINTA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES. 

5.1. Dos Direitos Constituem direitos de o CONTRATANTE receber o objeto deste contrato 

nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 

convencionado. 

5.2. Das obrigações 

5.2.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

5.2.1.1. Efetuar o pagamento ajustado;  

5.2.1.2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato. 

5.2.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

5.2.2.1. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.2.2.2. Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem 

estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em 

especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais; 

5.2.2.3. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do 

presente contrato; 

5.2.2.4. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias, 

decorrentes da relação empregatícia entre ela e seus prepostos e empregados que forem 

designados para a execução dos serviços contratados; 

5.2.2.5. Assumir a responsabilidade integral por quaisquer danos provenientes de sua culpa ou 

dolo na execução deste contrato, causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros; 

5.2.2.6. A CONTRATADA declara cumprir todas as condições constantes do Edital do Pegão 

Eletrônico de N° 66/2022. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA: DO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO: 
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6.1. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se à 

revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variação de preços dos produtos 

determinado pelo fornecedor ou órgão regulador, que seja imprevisível ou previsível, porém com 

consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no 

presente instrumento.  

6.1.1 A contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para a 

revisão do contrato, comprovando a ocorrência de aumento de preços. 

a) A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, 

notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da 

elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato; 

b) Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativa 

entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, 

evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado. 

c) A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do 

contrato. 

6.2 Independentemente de solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para 

negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas 

especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços dos produtos no mercado. 

 

7. CLÁUSULA SETIMA: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS. 

7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA, conforme a infração estará sujeita 

às seguintes penalidades: 

7.1.1. Executar o contrato com irregularidade, passíveis de correção durante a execução e sem 

prejuízo ao resultado: advertência; 

7.1.2. Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias, após os quais 

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor total atualizado 

do contrato; 
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7.1.3. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa equivalente a ao valor de 50% de uma parcela 

mensal da proposta vencedora; 

7.1.4. Inexecução total do contrato: suspensão de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 5 (cinco) anos e multa equivalente ao valor de uma parcela mensal da proposta 

vencedora; 

7.1.5. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa equivalente ao valor de uma parcela 

mensal da proposta vencedora; 

7.2. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto estiver pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade 

ou inadimplência contratual. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA: RESCISÃO. 

8.1 Mediante interesse público os contratos poderão ser rescindidos unilateralmente pela 

Administração, sem necessidade de pré-aviso, sem que caiba qualquer indenização à contratada. 

8.2 A rescisão pela contratada fica condicionada a pré-aviso de, no mínimo, 30 (trinta) dias. 

8.3. O presente contrato poderá ser rescindido ainda nas seguintes situações: 

8.3.1. Amigavelmente por acordo entre as partes; 

8.3.2. Pelo descumprimento de cláusulas e/ou condições deste contrato; 

8.3.3. Pela ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovado; 

8.3.4. Transferência do contrato a terceiros, sem prévio e escrito consentimento das partes; 

8.3.5. Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

8.3.6. A dissolução da sociedade ou o falecimento da contratada; 

8.3.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

8.3.8. Razões de interesse público; 

8.3.9. Judicial, nos termos da legislação; 

8.3.10. E outros previstos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
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8.4. Em ocorrendo à rescisão, as consequências e penalidades serão as previstas na Lei Federal 

nº8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 

 

9. CLÁUSULA NONA: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO. 

9.1 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE no caso de inexecução total 

ou parcial do contrato que venham a ensejar a sua rescisão, conforme art. 79, da Lei n° 8.666/93. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

10.1. Qualquer comunicação entre as partes com relação a assuntos relacionados a este contrato 

será formalizada por escrito em 02 (duas) vias, uma das quais visadas pelo destinatário, o que 

constituirá prova de sua efetiva entrega. 

10.2. A fiscalização e o controle por parte do MUNICÍPIO, não implicarão em qualquer 

responsabilidade por parte deste, nem exoneração a CONTRATADA do fiel e real cumprimento 

de qualquer responsabilidade aqui assumida. 

10.3. Fica fazendo parte integrante do presente, as cláusulas fixadas na licitação, modalidade 

Pregão Eletrônico 66/2022. 

10.4. As alterações e omissões contratuais deverão obedecer ao que prescreve a Lei nº 8.666/1993 

e alterações. 

10.5. É vedada à CONTRATADA condicionar a oferta do serviço/bem à aquisição de qualquer 

outro serviço ou facilidade. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GESTOR DO CONTRATO. 

11.1 Ficam designados $NOME_DO_SERVIDOR, $CARGO_SERVIDOR, $CPF, $RG, 

$MATRICULA nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, para o fim de acompanhamento 

e fiscalização do presente termo contratual. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO. 

12.1 O foro para dirimir questões relativas o presente Contrato será o da Comarca de São José, 

Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro.  
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São Pedro de Alcântara, XX de XXXXXX de XXXX. 

 

_________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

(ENTIDADE) 

 

 

________________________________ 

Representante da Empresa 

XXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ nº XXXXXXXXXXXXXXX  
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII DA 

CF/88 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº66/2022 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

………………....., inscrito          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, 

para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal de 1988 e do Decreto 

nº. 4.358, de 05 de setembro de 2002, c/c o artigo 27, inciso V, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescida pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

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

para participação no Pregão Eletrônico nº 66/2022 da Prefeitura Municipal de São Pedro de 

Alcântara / SC. 

 

 

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

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

(assinatura)  
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO – ART. 4º, INC. VII, DA LEI Nº 

10.520/2002 

(Colocar em papel timbrado da licitante) 

 

PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 66/2022 

DECLARAÇÃO 

 

............................... (identificação da licitante) com sede na ........................................... , 

(endereço) 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, vem através de seu representante legal 

abaixo assinado, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da 

legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de nº 02 – Documentos de 

Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, para participação no Pregão Presencial nº 66/2022 da Prefeitura Municipal de São 

Pedro de Alcântara / SC. 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

 

 

(Identificação e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

OU COOPERATIVA 

ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007 

(colocar em papel timbrado da licitante) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

................................... (identificação da licitante) com sede na ..........................................., 

(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, por intermédio de seu representante 

legal abaixo assinado, DECLARA, expressamente, sob as penas da lei, que é considerada: 

 

□ microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se 

incluindo nas hipóteses de exclusão 

previstas no §4º do artigo 3º do mesmo 

diploma; 

OU 

□ cooperativa enquadrada no artigo 34 da 

Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007; 

 

 

Gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, 

para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 66/2022 da Prefeitura Municipal de São Pedro 

de Alcântara / SC. 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

(assinatura) 
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ANEXO VI 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2022 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

A empresa......................................................................, pessoa jurídica de direito privado, 

com sede 

na................................................................................................., ............., .............. 

(Cidade/Estado), inscrita no CNPJ nº............................................, por meio de seu 

representante legal DECLARA, sob as penas da Lei, que está proponente não incorre em 

quaisquer das seguintes situações: 

a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, nos últimos dois anos; 

c) Impedida de licitar, de acordo com o previsto no artigo 9º da Lei Federal 8.666/93, 

e suas alterações. 

d) Estar em processo de Falência ou Concordata; 

Nos termos do artigo 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93, comprometemo-nos a informar a 

ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e da qualificação exigidas pelo 

edital. Por ser a expressão da verdade, assinamos o presente. 

 

Data 

 

(Identificação e assinatura do representante legal da empresa). 
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