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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

Pregão presencial
35/2022 - PR
37/2022

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.

Lote: 1
Participante: DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 Registrador 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

2,000 UND 3.887,11 7.774,22
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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 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.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

2 Registrador 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-
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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.

Total do Participante: 66.079,97

Total Geral: 66.079,97

MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 05.001.12.361.1201.2039.3.3.90.00.00 R$ 59.805,00
MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 05.001.12.361.1201.2039.3.3.90.00.00 R$ 7.974,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

28 de Abril de 2022Ponte Serrada,


