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PREGÃO PRESENCIAL

Edital de Pregão Presencial Nº 35
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Reuniram-se no dia 27/04/2022, as 08:45h, no(a) MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, o(a) PREGOEIRO(a) e sua
equipe  de  apoio,  designados  pela(o)  Portaria/Decreto  436/2022  como  objetivo  de  licitação  na  modalidade  PREGÃO
PRESENCIAL tratando do Edital de Pregão Presencial n° 35 destinado a REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12
(DOZE)  MESES  PARA  AQUISIÇÃO  DE  PONTOS  ELETRÔNICOS  COM  INSTALAÇÃO,  ATIVAÇÃO  E  CONFIGURAÇÃO
PRESENCIAL  E  VIA  REMOTO,  CONFORME  SOLICITAÇÃO  DAS  SECRETARIAS  MUNICIPAIS  DE  EDUCAÇÃO,  DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE TRANSPORTES E OBRAS, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES ANEXO EM EDITAL.

Abaixo seguem os licitantes classificados e que participaram da licitação:

ATA Nº 1 - 2022
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DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA CNPJ/CPF: 09.095.664/0001-56

LOTE 1 - REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO IMPRESSÃO DE 1.000 TICKTS POR BOBINA
100 E 50 USUÁRIOS UTILIZANDO BIOMETRIA DIGITAL.

2,000Registrador Eletrônico de Ponto Impressão de 1.000 Tickts por bobina 100 usuários utilizando
biometria digital. O Registrador Eletrônico de Ponto deverá ser composto por Gabinete monolítico
injetado com ABS de alta resistência. Deverá possuir compartimento para bobina de papel com fácil
acesso e protegido por chave, Conter janela frontal em acrílico e graduada para acompanhamento da
quantidade de papel disponível. Conter pictograma orientativo para indicação de marcação do ponto
pelo usuário. Deve emitir sinal sonoro indicando efetivação de marcação do ponto.
O relógio do equipamento deve possuir precisão de 1 minuto ao ano, bem como, disponibilizar
programação de horário de verão, o calendário do equipamento deve ser perpétuo.
Deve permitir o registro de ponto através de Reconhecimento Facial, digitação do PIS/ matrícula do
usuário.
Deve possuir sistema de detecção que bloqueia o funcionamento do equipamento em caso de
tentativa de violação.
Deve possuir uma bateria interna que mantenha a data e o hora do relógio do aparelho por 60 dias na
falta de energia elétrica.
Deve emitir assinatura digital em todos os documentos fiscais emitidos. Com tecnologia que impeça
qualquer tipo de falsificação de um documento emitido.
Deve possuir criptografia e senha na comunicação com o equipamento, onde, se um determinado
software não autorizado tentar comunicação não conseguirá, mesmo conhecendo o protocolo.
Deve conter registros de eventos de tentativa de violação, extração de AFD, entre outros.
Download de firmware protegido. Só aceita arquivos assinados e devidamente homologados pelo
INMETRO.
O Display deve ser de LCD gráfico totalizando até 5 linhas com informações, Teclado em silicone de
alta resistência contendo 16 teclas, Tecla exclusiva para impressão do Registro Instantâneo de
Marcações (RIM), Tecla exclusiva para impressão da chave pública. A chave pública poderá ser
utilizada para validar a autenticidade de qualquer documento emitido pelo Registrador Eletrônico de
Ponto.
Deve possuir lacre de fácil remoção para proteção da USB fiscal e dos botões de impressão de RIM e
chave pública.
Conter um sensor de atolamento do papel na impressora, controle de pouco papel executado pelo
firmware através do cálculo de impressões em função do comprimento da bobina. Capacidade de
armazenamento na MRP para 11 milhões de registros.
Alimentação - Fonte chaveada full range: Entrada: 100-240V, 50-60Hz; Consumo: 15W, para uso
interno (climatizado) em temperatura de operação: 5°C a 25°C, e umidade relativa do ar para a
operação: 10% a 85% (sem condensação).
Deve possuir aproximadamente 168mm de Largura, 268mm de Altura, 94mm de Profundidade e Peso
líquido aproximado de 0,60Kg.
O Método de impressão deve ser térmica direta, com Tecnologia Easy Loading para troca da bobina. A
impressão do comprovante de ponto deve ocorrer em menos de 2 segundos, com velocidade de
Impressão de 60mm/s, vida da cabeça térmica de 50km.
A bobina deve possuir diâmetro de 65 milímetros e comprimento de 50 metros, utilizando o papel
referencia “Termoscript KPH 856 AM”, permitindo a impressão de 1.000 tickets.
Ethernet 10/100Mbps (TCP/IP) com criptografia e chave de comunicação. Comunicação Wifi 2.4 GHz
IEEE 802.11 b/g/n
A tecnologia de reconhecimento biométrico digital deverá ser SAGEM, possuindo capacidade para 100
usuários, no modo 1:n, com reconhecimento de digital com tempo menor de 01 segundo, contendo
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captura das impressões digitais em 500 dpi e 256 tons de cinzas, permitindo o cadastramento de 02
digitais por usuário. O registrador de Ponto eletrônico deverá possuir integração com os principais
softwares de gestão de ponto do mercado, tais como: Kairos, ServComNET e DMP Access II.

15,000Registrador Eletrônico de Ponto Impressão de 1.000 Tickts por bobina 50 usuários utilizando biometria
digital. O Registrador Eletrônico de Ponto deverá ser composto por Gabinete monolítico injetado com
ABS de alta resistência. Deverá possuir compartimento para bobina de papel com fácil acesso e
protegido por chave, Conter janela frontal em acrílico e graduada para acompanhamento da
quantidade de papel disponível. Conter pictograma orientativo para indicação de marcação do ponto
pelo usuário. Deve emitir sinal sonoro indicando efetivação de marcação do ponto.
O relógio do equipamento deve possuir precisão de 1 minuto ao ano, bem como, disponibilizar
programação de horário de verão, o calendário do equipamento deve ser perpétuo.
Deve permitir o registro de ponto através de Reconhecimento Facial, digitação do PIS/ matrícula do
usuário.
Deve possuir sistema de detecção que bloqueia o funcionamento do equipamento em caso de
tentativa de violação.
Deve possuir uma bateria interna que mantenha a data e o hora do relógio do aparelho por 60 dias na
falta de energia elétrica.
Deve emitir assinatura digital em todos os documentos fiscais emitidos. Com tecnologia que impeça
qualquer tipo de falsificação de um documento emitido.
Deve possuir criptografia e senha na comunicação com o equipamento, onde, se um determinado
software não autorizado tentar comunicação não conseguirá, mesmo conhecendo o protocolo.
Deve conter registros de eventos de tentativa de violação, extração de AFD, entre outros.
Download de firmware protegido. Só aceita arquivos assinados e devidamente homologados pelo
INMETRO.
O Display deve ser de LCD gráfico totalizando até 5 linhas com informações, Teclado em silicone de
alta resistência contendo 16 teclas, Tecla exclusiva para impressão do Registro Instantâneo de
Marcações (RIM), Tecla exclusiva para impressão da chave pública. A chave pública poderá ser
utilizada para validar a autenticidade de qualquer documento emitido pelo Registrador Eletrônico de
Ponto.
Deve possuir lacre de fácil remoção para proteção da USB fiscal e dos botões de impressão de RIM e
chave pública.
Conter um sensor de atolamento do papel na impressora, controle de pouco papel executado pelo
firmware através do cálculo de impressões em função do comprimento da bobina. Capacidade de
armazenamento na MRP para 11 milhões de registros.
Alimentação - Fonte chaveada full range: Entrada: 100-240V, 50-60Hz; Consumo: 15W, para uso
interno (climatizado) em temperatura de operação: 5°C a 25°C, e umidade relativa do ar para a
operação: 10% a 85% (sem condensação).
Deve possuir aproximadamente 168mm de Largura, 268mm de Altura, 94mm de Profundidade e Peso
líquido aproximado de 0,60Kg.
O Método de impressão deve ser térmica direta, com Tecnologia Easy Loading para troca da bobina. A
impressão do comprovante de ponto deve ocorrer em menos de 2 segundos, com velocidade de
Impressão de 60mm/s, vida da cabeça térmica de 50km.
A bobina deve possuir diâmetro de 65 milímetros e comprimento de 50 metros, utilizando o papel
referencia “Termoscript KPH 856 AM”, permitindo a impressão de 1.000 tickets.
Ethernet 10/100Mbps (TCP/IP) com criptografia e chave de comunicação. Comunicação Wifi 2.4 GHz
IEEE 802.11 b/g/n
A tecnologia de reconhecimento biométrico digital deverá ser SAGEM, possuindo capacidade para 50
usuários, no modo 1:n, com reconhecimento de digital com tempo menor de 01 segundo, contendo
captura das impressões digitais em 500 dpi e 256 tons de cinzas, permitindo o cadastramento de 02
digitais por usuário. O registrador de Ponto eletrônico deverá possuir integração com os principais
softwares de gestão de ponto do mercado, tais como: Kairos, ServComNET e DMP Access II.
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Participante Credenciado Valor da Proposta (R$)
DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Sim R$67.779,00

Nº Lance Participante Valor do Lance (R$) Valor da Proposta (R$)

1 DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 66.080,0000

2 DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 66.080,0000

O licitante  DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA declarou que não possui  condições de melhorar  ainda mais
sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são
vantajosas  para  o  município,  declara  vencedor  do  lote  1  deste  pregão  presencial  o  fornecedor  DIMEP  COMERCIO  E  ASSISTENCIA
TECNICA LTDA pelo valor de R$ 66.080,0000.



Assinatura do(a) pregoeiro(a) e dos membros da comissão que estiveram presentes.

PREGOEIRO

YAKO KAINÃ RODRIGUES DE LIMA

MEMBRO

JANICE DE FATIMA FARIAS

PATRICIA GUIMARÃES

VIVIAN GIZELE MARCOLAN

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

(DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA)

ASSIS PEREIRA


