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EDITAL DE PREGÃO  

 

Nº 004/2023     

 

PREGÃO ELETRÔNICO 

 

EDITAL DE PREGÃO N° 004/2023 

 

 PROCESSO LICITATÓRIO: N°: 006/2023 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 23 de janeiro de 2023  

 

HORÁRIO: 10:00 horas 

 

LOCAL: PORTAL BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL WWW.BLL.ORG.BR 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE COMPRAS E LICITAÇÕES, SEDIADA NA RUA VISCONDE DA PARAÍBA, N º 106 – CENTRO 
– PARAÍBA DO SUL - RJ, torna público licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE 
DE PONTO, EM REGIME DE COMODATO, NAS SECRETARIAS SOLICITANTES DO MUNICÍPIO 
DE PARAÍBA DO SUL/RJ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NESTE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, que será regido pela Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 
Federal 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Federal 7.746, de 05 de junho de 2012, Decreto 
Federal 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal 9.178, de 23 de outubro de 2017, Lei 
Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 18:00 horas do dia 03/01/2023. 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Às 10:00 horas do dia 23/01/2023. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10:00 horas do dia 23/01/2023. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa destinada a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviço de instalação e fornecimento de sistema de 
controle de ponto, em regime de comodato, nas Secretarias solicitantes do Município de Paraíba do 
Sul/RJ, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários, de acordo com as 
condições e especificações constantes neste edital e termo de referência. 
1.2 A licitação será realizada de forma global. 
1.3 O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
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2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Município para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 
 

Órgão Unidade Classificação Programática Projeto Elemento de Despesas Fonte de Recursos 
02 06 04.122.0004 2.041 3.3.90.39 500 - TM 
 

3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação e que satisfaçam 
todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 
3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e 
Leilões. 
3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 
cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal. 
3.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa 
de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento 
das propostas. 
3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto 
à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa 
de Licitações do Brasil. (ANEXO 04) 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências  de 
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil 
(ANEXO 04) e 

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando 
preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone 
ARQ, inserção de catálogos do fabricante. 
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que 
pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual 
estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos 
recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – 
Bolsa de Licitações do Brasil, (ANEXO 04) 
3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante 
no Anexo 05 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de 
preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no 
sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. 
Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 
3.8 As Empresas incursas na prerrogativa da Lei Complementar 123/2006 deverão apresentar 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, comprovando a condição de microempresa 
ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias consecutivos 
de antecedência da data prevista para apresentação das propostas. 
 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 
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menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação 

de penalidades previstas na legislação. 
 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES  E LEILÕES: 
 

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento 
de mandato com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa 
associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e 
praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br. 
4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 
através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, 
por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação 
e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 
privativa. 
4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa 
de Licitações do Brasil. 
4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações 
do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 

PARTICIPAÇÃO: 
 

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal 
e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
observados data e horário limite estabelecido. 
4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação. 
4.12 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
4.13 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.13.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

http://www.bll.org.br/
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legislação vigente; 
4.13.2 Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
4.13.3 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
4.13.4 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
4.13.5 Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 
4.13.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
4.14 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida 
ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou 
através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE   HABILITAÇÃO 
 

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
5.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
5.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
5.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

6.1.1 Valor unitário; 
6.1.2 Marca; 
6.1.3 Fabricante; 

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens.  
6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

mailto:contato@bll.org.br
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apresentação. 
6.6 O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto 
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência 
indicados no Termo de Referência. 
6.7 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.7.1.O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo 
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução 
do contrato. 
 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E  FORMULAÇÃO 
DE LANCES 
 

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 
7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
7.4 O sistema  disponibilizará campo próprio para troca  de  mensagens entre o  Pregoeiro e os 
licitantes.  
7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro. 
7.5.1 O lance deverá ser ofertado GLOBAL. 
7.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
7.8 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
7.9 Será adotado para o envio de lances no presente Pregão Eletrônico o modo de disputa 
Aberto, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

• Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

• A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 
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• A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

• Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

• Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 

o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.10 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
7.11 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
7.12 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 
7.13 O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme definido neste 
Edital e seus anexos.  
7.14 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.15 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto 
à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
7.16 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima do melhor lance serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 
7.17 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
7.18 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
7.19 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
7.20 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem 
jus às margens de preferência, conforme regulamento. 
7.21 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
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7.22 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 
aos bensproduzidos: 

7.22.1 no pais; 
7.22.2 por empresas brasileiras;  
7.22.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
7.22.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 
7.23 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
7.24 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

7.24.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02:00 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  
7.25 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
 

8. DA PARTICIPAÇÃO EXLUSIVA PARA MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE 
PEQUENOS PORTE (EPP) MICROEMPREENDEDEDOR INDIVIDUAL OU EQUIPARADOS 
 

8.1 Consideram-se ME, EPP, MEI, EIRELI e Equiparados aptas à participação no presente certame 
aquelas que preenchem os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e conforme a 
disposição legal da Lei Complementar nº 147 de 07.08.2014, que alterou a redação do artigo 48, 
inciso I da Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, e também aos que se enquadrem no artigo18-E 
§2º da Lei Complementar nº 123/2006 e artigo 34 da Lei nº 11.488/07. 
8.2 Atendendo ao disposto da Lei Complementar 123/2006, visando a promoção e conciliando o 
desenvolvimento econômico social no âmbito municipal e regional com o princípio da ampla 
concorrência e da isonomia, poderão participar da licitação quaisquer empresas enquadras como 
ME, EPP, MEI, EIRELI E EQUIPARADOS, sejam sediadas local ou regionalmente, em que pese 
haver margem de preferência a estas, até o limite de 10% (dez por cento), do melhor preço válido, 
tal como regrado no parágrafo 3º do artigo 48 da Lei Completar nº 123/2006. 

8.2.1 Conforme orçamento constante do processo, enquadram-se no disposto no item acima 

todos os itens constantes desta licitação, detalhados no Termo de Referência (Anexo I). 

 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao preço médio 
estipulado.  
9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
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simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita; 
9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata; 
9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, 
no prazo de 02 (duas), horas sob pena de não aceitação da proposta. 
9.6 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada 
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

9.6.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo 
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

9.6.2 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a 
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens 
acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob 
pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis 
contados da solicitação. 

9.6.2.1 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização 
do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 
interessados, incluindo os demais licitantes. 
9.7 O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da 
aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

9.7.1 Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 
9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
9.9 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
9.10 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

9.10.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

9.10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
9.11 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 
 

10. DA HABILITAÇÃO 
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10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

10.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

10.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

10.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

10.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
10.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via email: licitacaopmps2@gmail.com no prazo de 02 (duas) 
horas, sob pena de inabilitação. 
10.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
10.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

10.4.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralização do recolhimento dessas contribuições. 
10.5 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 

10.6 Habilitação jurídica: 
 

10.6.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.6.2Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

10.6.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

10.6.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
mailto:licitacaopmps2@gmail.com
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Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência; 
10.6.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

10.6.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 
5.764, de 1971; 

10.6.7No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, 
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012. 

10.6.8 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

10.6.9 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
 

10.7 Regularidade fiscal e trabalhista: 
 

10.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

10.7.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e 
à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal 
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

10.7.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
10.7.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

10.7.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e/ou estadual, quando 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

10.7.6 prova de regularidade com as Fazendas Públicas Federal e relativa à Seguridade 
Social (Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual (através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos 
de Negativa de Débitos) e Municipal (através da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de 
Negativa de Débitos) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

10.7.6.1 Certidão Negativa de Débitos Quanto à Dívida Ativa (Procuradoria Geral do 
Estado - PG-5, somente para as empresas sediadas ou domiciliadas no Estado do Rio de Janeiro 

10.7.7 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

10.7.8 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 

10.7.9 A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 
regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas 
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no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
 

10.8 Qualificação Econômico-Financeira 
 

10.8.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
10.8.1.1 Nas hipóteses em que a certidão recuperação judicial ou extrajudicial 

encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento 
pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor. 

10.8.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

10.8.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

10.8.2.2 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade; 

10.8.2.3 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 
social/estatuto social. 

10.8.2.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de 
uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

10.8.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( 
um) resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

10.8.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, 
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital 
mínimo ou o patrimônio líquido mínimo do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

 

10.9 Qualificação Técnica 
 

10.9.1 Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove, a contento, que a empresa presta ou prestou 
serviços semelhantes e compatíveis  com objeto desta licitação. 

10.9.2 Alvará de localização e funcionamento emitido pelo Município sede da empresa, atual 
(Legível). 

 

10.10 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
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inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 
regularização. 
10.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
10.12 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
10.13 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 
10.14 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.14.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 
habilitação do licitante nos remanescentes. 
10.15 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 

10.16 Documentação complementar: 
 

a) O prospecto ou documento similar deverá estar redigido em língua portuguesa; 
b) Os prospectos devem permitir a clara e inequívoca comprovação de que o item ofertado 
atende as especificações constantes do Termo de Referência. 
c) Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em papel 
timbrado, atestando: 

• Declaração Conjunta (conforme modelo Anexo V); 
 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico   e deverá: 

11.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

11.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento. 

11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 
e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 
prevalecerão estes últimos. 
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11.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 
resultado, sob pena de desclassificação. 
11.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 
11.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 

12. DOS RECURSOS 
 

12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de 
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 
em campo próprio do sistema. 
12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 
as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 

12.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
12.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 
13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação 
em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar 
a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do  Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
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14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 
 

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 

15.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 

16.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
16.2 O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso 
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou 
aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu 
recebimento. 

16.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
16.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 

16.3.1 Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.3.2 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e  seus anexos; 
16.4 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 
da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 
Lei. 
16.5 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme  previsão no 
instrumento contratual ou no termo de referência. 
16.6 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
16.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação 
das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, 
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o 
contrato. 
 

17. DO REALINHAMENTO DE PREÇOS E MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO  ECONÔMICO-
FINANCEIRO 
 

17.1 As regras acerca do realinhamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

18.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 
de Referência. 
 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de    Referência. 
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20. DO PAGAMENTO 
 

20.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Edital. 
 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 

21.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que: 

21.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2 apresentar documentação falsa; 
21.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
21.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;  
21.1.5 não mantiver a proposta;  
21.1.6 cometer fraude fiscal;  
21.1.7 comportar-se de modo inidôneo; 

21.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente. 
21.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
21.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

21.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

21.4.2 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

21.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos; 

21.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 
prazo de até cinco anos; 
21.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
21.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
21.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
21.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
21.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 
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resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
21.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 
21.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
21.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
21.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
21.14 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 
 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

22.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
22.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacaopmps2@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço - Rua Visconde 
da Paraíba, 11 – Centro – Paraíba do Sul - RJ, seção do Protocolo. 
22.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 
22.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
22.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
22.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
22.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

22.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
22.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
23.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 
23.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 
23.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
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23.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
23.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
23.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
23.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
23.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 
23.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
23.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos 
dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados. 
23.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 
ANEXO III – Modelo de proposta; 
ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL 
ANEXO V – Declaração Conjunta. 
ANEXO VI – Locais para Instalação dos Pontos. 
 

Paraíba do Sul, 03 de janeiro de 2023. 
 
 
 
Dayse Deborah Alexandra Neves 
Prefeita Municipal   

http://www.bll.org.br/
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ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de instalação e 
fornecimento de sistema de controle de ponto, em regime de comodato, nas Secretarias solicitantes 
do Município de Paraíba do Sul/RJ, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos 
necessários. 

1.2 Secretarias Solicitantes: 
 

• Secretaria Municipal de Educação; 
• Secretaria Municipal de Planejamento e Administração; 
• Secretaria Municipal de Saúde; 
• Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Projetos ; 
• Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação; 
• Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 
• Secretaria Municipal de Comunicação; 
• Secretaria Municipal de Turismo; 
• Secretaria Municipal de Defesa Civil, Segurança e Ordem Pública; 
• Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Agrário; 
• Secretaria Municipal de Controle Interno. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

Faz-se necessária o comodato de empresa para fornecimento dos itens que o Município pretende 
adquirir neste Processo Licitatório,uma vez que são fundamentais e imprescindíveis para a efetiva 
adequação e organização das Secretarias solicitantes, propiciando a realizaçãode suas atribuições 
com horários, para adequada apuração e controle de entrada e saída dos servidores públicos, bem 
como a geração de horas trabalhadas e extras por trabalhadoresextraordinários, competência, 
ordem, eficiência e agilidade, de atendimento e atenção adequados, a conveniente disposição do 
ambiente para favorecer o bem estar dosServidores e dos Munícipes.  
É sabido que instrumentos e equipamentos convenientes, e com atualizada tecnologia, contribuem 
para o adequado ao fluxo de serviço, gerando satisfação, bem como propiciando o empenho e a 
dedicação das partes envolvidas; e é, pois, nesse diapasão que se pretende adquirir em regime 
comodato os itens aqui solicitados, buscando aprimorar o contributo tecnológico nos ambientes de 
trabalho para atender com eficácia à demanda empreendida. 
 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÕES DETALHADAS DO OBJETO 
 

3.1 ESPECIFICAÇÕES: 
 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

Item Quant. Unid. Descrição do Serviço 
Valor Unit. 

Máximo aceito 
Valor Total 

Máximo aceito 

01 75 Unid. Relógio de Ponto Biométrico  R$ 350,00   R$ 26.250,00  

02 2000 Unid. Software em nuvem para 2 (dois) mil 
funcionários  R$ 4,00   R$ 8.000,00  

03 01 Unid. Suporte Técnico  R$ 160,00   R$ 160,00  

VALOR TOTAL GLOBAL MÊS: R$ 34.410,00 

VALOR TOTAL GLOBAL ANO: R$ 412.920,00 

EXCLUSIVO PARA EPP OU ME: SIM 
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DESCRIÇÕES DETALHADAS: 
 

3.2. RELÓGIO DE PONTO: 
 

3.2.1. Web Server interno permitindo a configuração e alteração dos dados utilizando Web 
Browser independente de sistema operacional; 

3.2.2. Possuir duas portas USB´s nativas frontais e/ou laterais, com tecnologia fullspeed, para 
utilização de pendrive universal e para porta fiscal de captura dos dados armazenados na MRP 
(Memória de Registro de Ponto), exclusiva para Auditor Fiscal do Trabalho; 

3.2.3. Capacidade de armazenamento da MRP de no mínimo 7milhões de registros de ponto, por 
um período de 5 (cinco) anos,mesmo quando o equipamento for desligado; 

3.2.4. Capacidade de gerenciamento, de no mínimo 15.000 usuários; 
3.2.5. Capacidades de armazenamento de digitais de no mínimo 15.000 digitais; 
3.2.6. Armazenamento com capacidade de retenção dos dados gravados por, no mínimo, 5 

(cinco) anos, que não podem ser apagados, sobrescritos ou alterados, direta ou indiretamente. Essa 
informação deverá constar da documentação oficial do produto; 

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

3.2.8. As marcações devem ser registradas permanentemente na memória, permitindo que seja 
recuperada em caso de perda de dados; 

3.2.9. Possuir Display de LCD para fornecer ao usuário as informações de data e hora, além de 
informações e mensagens decorrentes da utilização do relógio. O Display deverá ser composto com 
no mínimo 02 linhas e 16 caracteres; 

3.2.10. 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; 

3.2.11. Dispositivo para sinalização sonora para interação com o usuário no momento da 
marcação de ponto; 

3.2.12. Possuir interface com teclado físico com no mínimo 16 teclas ou botões em conformidade 
coma NBR 9050; 

3.2.13. Possibilitar o registro de ponto pelo teclado, através de número de matrícula e senha; 
3.2.14. Deve possuir interface de comunicação ethernet de 10/1000 Mbps, utilizando o protocolo 

TCP/IP, utilizando IP fixo e DHCP (Não serão aceitos equipamentos que utilizem conversor de 
interface SERIAL para TCP/IP); 

3.2.15. Gabinete resistente anti-chama, com dispositivo para fixação em parede; 
3.2.16. Possuir leitor biométrico, cartão por proximidade 125 khz e teclado; 
3.2.17. Sensor biométrico com rejeição de dedo falso (dedo de silicone, borracha, etc) e alta 

tecnologia para leitura da impressão digital; 
3.2.18. Possibilidade de cadastro de mais de uma biometria digital por usuário, com 

reconhecimento automático entre biometrias cadastradas; 
3.2.19. Permite o cadastro da impressão digital do funcionário diretamente no equipamento; 
3.2.20. Deverá ser fornecido com fonte de alimentação bivolt automática de 100-240V; 
3.2.21. Não permitir alterações ou exclusões dos dados armazenados na Memória de Registro 

Ponto (MRP); 
3.2.22. Possuir No-Break interno ou externo com autonomia mínima de 02 horas, na ausência de 

energia elétrica; 
3.2.23. Deve possuir configuração modo client, para que o equipamento se comunique 

diretamente com o servidor do PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL - RJ, não será 
aceito exportação/importação manual de arquivos TXT; 

3.2.24. Possibilidade de ativação, por meio do teclado, das configurações de DHCP e também o 
acesso de qualquer menu de configuração do equipamento, através de senha; 

3.2.25. O equipamento deve fazer a comunicação com a internet através de simples porta de 
comunicação, permitindo que as atualizações automáticas de registros, funcionários, biometrias e 
etc., sejam efetuadas sema necessidade de utilização de porta fiscal nem outro processo de extração 
ou coleta de dados; 

3.2.26. Os equipamentos deverão ser novos, sem uso anterior e estar em linha normal de 
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produção, com fabricação nacional e sistema operacional no idioma Português do Brasil; 
3.2.27. A solicitação para cadastramento de biometria do funcionário poderá ser enviada ao 

equipamento através do software embarcado do relógio de ponto, independentemente da localização 
do equipamento, bastando o equipamento estar online no sistema; 

3.2.28. Garantia do equipamento de no mínimo 1 ano; 
3.2.29. Instalação inclusa em todos os locais. 

 

3.3. SOFTWARE PARA TRATAMENTO DO PONTO: 
 

3.3.1. O Sistema para gerenciamento e tratamento de frequência (ponto eletrônico) dos 
colaboradores, deverá ser totalmente parametrizável pelo usuário, dotado de alternativas para as 
funcionalidades e atendimento as Portaria nº 1.510 de 21 de agosto de 2009 e 373 de 25 de 
fevereiro de 2011 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 

3.3.2. O funcionamento compatível em máquinas virtualizadas (VMWare/VirtualPC) em ambiente 
Windows; 

3.3.3. Acesso ao sistema compativel com Protocolo HTTP e HTTPS; 
3.3.4. A hospedagem dos sistemas deverá ficar sob responsabilidade da CONTRATADA, que 

deverá disponibilizar toda infraestrutura de hardware e software para a execução do sistema; 
3.3.5. O Sistema deverá possuir interface simples e unificada, permitindo que o usuário possa ter 

em uma única tela:visualizar o ponto, justificar e abonar ocorrências; corrigir e justificar marcações; 
recalcular ocorrências; consultar todas as informações cadastrais e as regras aplicadas ao 
colaborador; 

3.3.6. Gerenciar os equipamentos em tempo real determinando o status dos equipamentos e a 
sua localização; 

3.3.7. Sistema multiusuário e possuir ajuda online e ajuda contextual; 
3.3.8. Os registros de marcações (entradas, saídas e intermediárias) devem alimentar o sistema 

e poderão ser feitos através de: 
3.3.8.1.0.1. Coletores de Dados Externos e Registradores de Ponto Externo (online), 

conforme a Portaria nº 373 de 25 de fevereiro de 2011 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 
3.3.8.1.0.2. Digitação posterior feita pelo operador para os casos de manutenção, 

conforme regras previstas pelo MTE. 
3.3.8.1.1. Possuir funcionalidade para importação de cadastros via arquivo texto; 
3.3.8.1.2. Importação das marcações em lote através de arquivos texto, em formato AFD; 
3.3.8.1.3.Controle de perfil de usuários; 

3.3.8.1.3.1. O software deverá possuir diversos tipos de usuários conforme descrito a 
seguir: 

3.3.8.1.3.1.1. Administrador – possuir acesso a definições de operação do sistema, 
definição de privilégios por grupos de acesso, consulta de log de auditoria, criação de usuários e 
manutenção do sistema; 

3.3.8.1.3.1.2. Usuário – possuir acesso aos cadastros, telas de lançamentos de 
informações, lançamentos e emissão de relatórios de cálculos; 

3.3.8.1.3.1.3. Funcionário - possuir acesso ao seu próprio cadastro de forma a 
consultar os cálculos gerados pelo sistema, através de relatórios e gerar lançamentos para auxiliar 
na apuração do cálculo dos eventos para o RH; 

3.3.8.1.3.1.4. Gerente – possuir acesso a lista de funcionários subordinados, sendo 
capaz de aprovar lançamentos e consultar relatórios referentes aos cálculos gerados pelo sistema a 
esses funcionários; 

3.3.8.1.3.1.5. Funcionário/Gerente – possuir acesso as opções do modo Funcionário e 
modo Gerente simultaneamente, para evitar ter que utilizar mais de um login para mesma finalidade; 

3.3.8.1.3.2. Possuir cadastro de grupos de privilégios para liberação de acesso; 
3.3.8.1.3.3. Definir validade da senha; 
3.3.8.1.3.4. Definir quantidade de dias para renovação da senha; 
3.3.8.1.3.5. Possuir opção de liberação para inclusão/exclusão de cadastros; 
3.3.8.1.3.6.Possuir controle de privilégio em nível de objeto: permitir definir quais 

componentes da tela serão acessíveis ao usuário; 
3.3.8.1.3.7. Período do dia para acesso ao sistema: definir horário inicial e final para 

acesso ao sistema; 
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3.3.8.1.3.8. Período de bloqueio de acesso ao sistema: definir data inicial e final para 
impedir acesso do usuário ao sistema. Essa opção se faz necessário para que um funcionário não 
acesse o sistema no período que estiver afastado ou de férias, por exemplo; 

3.3.8.1.3.9. Definição de quais horários e parâmetros serão liberados para o usuário 
acessar; 

3.3.8.1.3.10. Definição de lista de funcionários que o usuário poderá acessar; 
3.3.8.1.4. Possuir log de auditoria com no mínimo as informações: 

3.3.8.1.4.1. Tela que foi aberta 
3.3.8.1.4.2. Data/Hora 
3.3.8.1.4.3. Ip 
3.3.8.1.4.4. Usuário 
3.3.8.1.4.5. Ação realizada 
3.3.8.1.4.6. Valor anterior e novo valor após a edição 

3.3.8.1.5. O software deverá possuir as funcionalidades: 
3.3.8.1.5.1. Período de apuração que podem ser manipulados e consultados, com 

fechamento do período; 
3.3.8.1.5.2. Administrar escalas de trabalho, permitindo revezamentos, controle de turmas, 

feriados de acordo com as peculiaridades locais; 
3.3.8.1.5.3. Aceitar no mínimo 12 marcações diárias; 
3.3.8.1.5.4. Aceitar as seguintes jornadas trabalho: 

3.3.8.1.5.4.1. Jornadas administrativas normais; 
3.3.8.1.5.4.2. Turnos; 
3.3.8.1.5.4.3. Jornadas flexíveis; 
3.3.8.1.5.4.4.Turnos com obrigatoriedade de trabalho em feriados; 

3.3.8.1.5.5. Marcação de refeição opcional ou obrigatória; 
3.3.8.1.5.6. Pré-assinalação manual ou automática do período de almoço; 
3.3.8.1.5.7. Duplo vínculo do funcionário: identificação do vínculo trabalhista de um mesmo 

funcionário pelo horário realizado; 
3.3.8.1.5.8. Tratar concomitância de turnos de trabalho para funcionários com duplo 

vínculo, evitando lançamentos que gerem conflito no cálculo; 
3.3.8.1.5.9. Exibir na tela de cadastro do funcionário se o mesmo possui outro vínculo; 
3.3.8.1.5.10. Possuir controle de folga independente/folga eleitoral, onde para cada dia 

trabalhado o funcionário terá a folga compensatória (em dobro) conforme previsto na lei art. 98 da 
Lei 9.504/97. 

3.3.8.1.5.11. Período de compensação de horas; 
3.3.8.1.5.12. Diversos tipos de dia (normal, feriado, etc.), com possibilidade de criação de 

tipos de dias específicos pelo usuário, sem necessidade de programação adicional. 
3.3.8.1.5.13. O Sistema deverá identificar e calcular as ocorrências de frequência de 

acordo com as regras definidas e parametrizadas pelo usuário do Sistema de controle de 
frequência, conforme o perfil de cada colaborador. O sistema deverá executar as seguintes funções 
sem precisar de programação adicional: 

3.3.8.1.5.13.1. Apuração de Horas Normais; 
3.3.8.1.5.13.2. Apuração de Horas Extras em dias normais; 
3.3.8.1.5.13.3. Apuração de Horas Extras em dias feriados ou de folga; 
3.3.8.1.5.13.4. Apuração de Horas Extras com percentuais diferenciados; 
3.3.8.1.5.13.5. Apuração de Horas Extras em períodos de refeição; 
3.3.8.1.5.13.6. Apuração de Horas Noturnas com ou sem redução - período noturno 

configurado pelo usuário; 
3.3.8.1.5.13.7. Apuração de Sobreaviso; 
3.3.8.1.5.13.8. Apuração de Atrasos; 
3.3.8.1.5.13.9. Apuração de faltas; 
3.3.8.1.5.13.10. Apuração de Saídas Antecipadas; 
3.3.8.1.5.13.11. Apuração de Saídas Intermediárias; 
3.3.8.1.5.13.12. Apuração de Interjornadas; 
3.3.8.1.5.13.13. Apuração de Ausências; 
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3.3.8.1.5.13.14. Banco de horas; 
3.3.8.1.6. Prolongamento de horário noturno; 
3.3.8.1.7. Quebra de dia às 24 horas ou em qualquer outro horário indicado pelo usuário; 
3.3.8.1.8. Alocação das ocorrências no dia da jornada ou nos dias em que realmente 

aconteceram; 
3.3.8.1.9. Reconhecimento do dia da jornada pelo dia da entrada ou pelo dia da saída; 
3.3.8.1.10. Possibilitar o tratamento de ocorrência com múltiplas justificativas para atrasos, 

faltas e horas extras de forma total ou parcial, individual ou em lote; 
3.3.8.1.11. Permitir informar observações de forma livre para exibição no espelho de ponto;  
3.3.8.1.12. Arredondamento das horas calculadas; 
3.3.8.1.13. Compensação automática dos atrasos e extras; 
3.3.8.1.14. Compensação por período; 
3.3.8.1.15. Ponto Facultativo: permite definir dias para registro facultativo do ponto sem 

prejuízo de horas para o funcionário; 
3.3.8.1.16. Ponto por exceção: registro do ponto apenas quando houver ocorrências como 

extras ou atrasos; 
3.3.8.1.17. Cálculo para regime de trabalho estagiário; 
3.3.8.1.18. Cálculo das verbas para a alimentação da folha de pagamento; 
3.3.8.1.19. Exportação dos eventos calculados para folha de pagamento via arquivo texto; 
3.3.8.1.20. O Software deverá possuir controle do período de apuração, uma vez o período 

fechado o mesmo não poderá permitir o recalculo dos lançamentos, mantendo assim a integridade 
dos cálculos já fechado, apenas usuários com privilégios poderá reabrir o período e ou configurar o 
prazo de reabertura. 

3.3.8.1.21. Permitir que usuários distintos possam operar o sistema em períodos de apuração 
distintos cada usuário em um período diferente. 

3.3.8.1.22. Permitir que o usuário possa reabrir em um período de apuração apenas para sua 
sessão. 

3.3.8.1.23. Permitir configurar o prazo em dias para reabertura do período de apuração para 
os usuários 

3.3.8.1.24. Possibilidade de criar novos cálculos de eventos, utilizando criador de fórmulas 
sem a necessidade de desenvolvimento do sistema. O cadastro de fórmulas deve atender: 

3.3.8.1.24.1. Não possuir limite de cadastros de fórmulas; 
3.3.8.1.24.2. Possuir período início e fim para a realização do cálculo; 

3.3.8.1.25. Determinação de períodos de afastamento integral; 
3.3.8.1.26. Banco de horas: 

3.3.8.1.26.1. Seleção de ocorrências positivas e negativas, com possibilidade de definir em 
que dias elas serão consideradas e com que valorização elas serão agregadas ao saldo do banco 
de horas; 

3.3.8.1.26.2. Limites diários de crédito e de débito; 
3.3.8.1.26.3. Limites máximos de horas para crédito e débito de banco de horas; 
3.3.8.1.26.4. Extrato de acompanhamento do saldo; 
3.3.8.1.26.5. Possibilidade de associar o Colaborador a mais de um de banco de horas 

(banco de compensação, banco de folgas, etc.); 
3.3.8.1.26.6. Lançamento de pagamento de horas; 
3.3.8.1.26.7. Lançamentos de crédito/débito manuais; 

3.3.8.1.27. Possibilidade de lançamento manual de ocorrências não geradas pelo sistema; 
3.3.8.1.28. Relatórios: 

3.3.8.1.28.1. O sistema deverá disponibilizar relatórios que podem ser exibidos em tela, 
impressos e enviados por e-mail; 

3.3.8.1.28.2.Deverá possuir logotipo da empresa no cabeçalho dos relatórios; 
3.3.8.1.28.3.Deverão constar dados da empresa no cabeçalho dos relatórios; 
3.3.8.1.28.4.O sistema deverá permitir que os relatórios possam ser salvos/exportados nos 

formatos pdf, html, xls, jpg ou txt; 
3.3.8.1.28.5. Relatórios que deverão estar disponíveis: 

3.3.8.1.28.5.1.Espelho do ponto; 
3.3.8.1.28.5.2.Espelho do ponto fiscal; 
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3.3.8.1.28.5.3. Marcações de Ponto com layout definido pelo usuário – definição de 
colunas e resumo configurável; 

3.3.8.1.28.5.4. Inconsistências; 
3.3.8.1.28.5.5.Totalizadores de horas; 
3.3.8.1.28.5.6. Quadro de horários; 
3.3.8.1.28.5.7. Abonos/Justificativas; 
3.3.8.1.28.5.8. Extrato do banco de horas; 
3.3.8.1.28.5.9. Resumo do banco de horas; 
3.3.8.1.28.5.10. Relatório diário de Efetivo; 
3.3.8.1.28.5.11. Absenteísmo; 
3.3.8.1.28.5.12. Pontos por coletor; 
3.3.8.1.28.5.13. Escala de Trabalho; 
3.3.8.1.28.5.14. Gráficos configuráveis; 
3.3.8.1.28.5.15. Acessos ao sistema; 
3.3.8.1.28.5.16 .Controle de férias; 

3.3.8.1.28.6. O sistema deverá disponibilizar filtros configuráveis para relatórios  
3.3.8.1.28.7. Emissão de espelho de ponto de vários meses de uma só vez; 

3.3.8.1.29. Notificação por e-mail de ocorrências que devem ser tratadas manualmente no 
Sistema. Por exemplo, as chefias recebem mensagens com as horas extras realizadas nos seus 
setores e os colaboradores recebem mensagens solicitando a justificativa de suas ocorrências. Os 
emails deverão ser gerados e disparados automaticamente pelo Sistema. Deve permitir as 
seguintes notificações: 

3.3.8.1.29.1. Consulta das marcações; 
3.3.8.1.29.2. Totalizador de horas; 
3.3.8.1.29.3. Relatório de determinados tipos de horas que atendam a certos tipos de 

critérios, como por exemplo: quem realizou mais que X horas extras no dia; 
3.3.8.1.29.4. Escolha por período diário, semanal ou mensal; 

3.3.8.1.30. Deve gerar relatório de ocorrências que atenda a consultas para prever eventos 
como funcionários com dias de faltas em seqüência; 

3.3.8.1.31. O Sistema deverá permitir visualização e recálculo do espelho de forma rápida e 
atualizada com os lançamentos efetuados; 

3.3.8.1.32. Processamentos (manutenção de cadastro, lançamento de ocorrência, emissão de 
relatório, elaboração de escalas de trabalho) individuais ou por lotes de colaboradores, selecionados 
por alguma característica e/ou editados; 

3.3.8.1.33. O Sistema deverá ter opção de abono de apenas uma parte do dia, de acordo com 
os documentos apresentados para justificativa; 

3.3.8.1.34. Tratamento dos crachás provisórios com período de validade e expiração 
automática logo após o uso do crachá definitivo, mesmo antes da data de expiração prevista; 

3.3.8.1.35. Permitir agendamento de notificações de ocorrências por email. Deve permitir criar 
fórmula matemática de comparação de valores. Deve permitir enviar dados por dia, por semana e 
por mês. Deve tratar a informação no mesmo dia e ter a opção de dia anterior (d-1). Exemplo: 
verificar quais funcionários realizou mais que 1 hora extra no dia; 

3.3.8.1.36. Permitir consultar o mapa de folga dos funcionários, informando graficamente 
quando o funcionário trabalhar em dias seguidos por mais de 6 dias; 

3.3.8.1.37. Inclusão de novos campos no cadastro de colaboradores, sem programação pelo 
usuário final; 

3.3.8.1.38. Pesquisa de colaboradores por qualquer parte do nome, matrícula ou 
departamento; 

3.3.8.1.39. Permitir arredondamento de horas, por exemplo: horas extras, faltas, trabalho, etc. 
múltiplos de 15 minutos; 

3.3.8.1.40. Permitir aprovar/reprovar o espelho do ponto; 
3.3.8.1.41. Permitir fechamento da apuração do cálculo do período por dia, impedindo que 

novos lançamentos ocorram ser permissão; 
3.3.8.1.42. Permitir a customização da nomenclatura dos eventos calculados pelo sistema; 
3.3.8.1.43. Permitir a realização de cálculo de extras não autorizadas para posterior 
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aprovação; 
3.3.8.1.44. Módulo funcionário 

3.3.8.1.44.1. Permitir consultar os próprios dados referentes aos cálculos e registros de 
ponto; 

3.3.8.1.44.2. Permitir solicitar trocas de turnos; 
3.3.8.1.44.3. Permitir solicitar realização de horas extras 
3.3.8.1.44.4. Permitir solicitar inclusão de justificativas/abonos; 
3.3.8.1.44.5. Permitir solicitar inclusão de pontos; 
3.3.8.1.44.6. Permitir emitir o espelho do ponto; 

3.3.8.1.45. Modulo gerente/gestor: 
3.3.8.1.45.1. Permitir consultar os dados referentes aos cálculos e registros de ponto de 

seus subordinados; 
3.3.8.1.45.2. Aprovar solicitações de extras, troca de turnos, justificativas ou inclusão de 

pontos; 
3.3.8.1.45.3. Solicitar inclusão de ponto para os subordinados; 
3.3.8.1.45.4. Solicitar inclusão de justificativa para os subordinados; 
3.3.8.1.45.5. Permitir a transferência temporária de responsabilidade sobre os 

subordinados por um período específico (em caso de férias do gerente); 
3.3.8.1.46. Software integrado com o mesmo sistema do relógio que possa ser usado 

remotamente através de dispositivo mobile como celulares e tablets, para que assim, seja possível o 
funcionário bater o ponto fora do local de trabalho. O software deve ter identificação facial. 
 

4. REGIME E MANUTENÇÃO 
 

4.1 REGIME DE EXECUÇÃO 
 

Atendimento 8/5, ou seja, 05 dias por semana de (segunda a sexta), 08 horas por, sendo que a 
empresa contratada terá obrigação de realizar, no mínimo, 06 visitas anuais (sendo 1 a cada 02 
meses). 
Durante a vigência do contrato, a Licitante vencedora deverá rever com os usuários dos 
equipamentos e com usuários do software as rotinas de procedimentos, visando o melhor 
aproveitamento dos recursos e opções disponibilizados pelo sistema, inclusive a atualização do 
software de tratamento, e do firmware do equipamento, sem ônus adicional. Deverá executar os 
serviços segundo as normas gerais de manutenção recomendados pelos fabricantes do hardware e 
do software. 
 

4.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA  
 

A Manutenção Preventiva se dá através do monitoramento remoto de todo o sistema, visando 
corrigir eventuais falhas de software e/ou comunicação. Também se efetua a Manutenção 
Preventiva através de visitas periódicas bimestrais nos locais de instalação dos equipamentos.  
Constará desta Manutenção Preventiva, a inspeção, testes e quando for o caso, ajustes de 
Hardware e Software para verificação da performance, funcionamento e operação dos   
equipamentos, visando prevenir situações que possam gerar falhas ou defeitos. A contratada 
deverá informar a contratantes eventuais providências sob seu controle que possam estar ou vir a 
interferir no desempenho dos equipamentos. 
A manutenção preventiva abrange a troca de qualquer peça necessária para o relógio de ponto e 
catraca.  
 

4.3 ITENS A VERIFICAR DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 

Teste de comunicação com os equipamentos de ponto, verificação geral da administração dos 
equipamentos e revisão geral de hardware, assim como as atualizações do software quando 
necessárias. 
 

4.4 MANUTENÇÃO CORRETIVA 
 

A Assistência técnica corretiva remota (tele manutenção) ocorrerá mediante solicitação da 
contratante e tem como objetivo a verificação e telediagnóstico funcional do sistema. Caso a 
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manutenção corretiva remota não seja suficiente será programada uma visita local. A Assistência 
técnica corretiva local ocorrerá mediante a solicitação da contratante, por ordem de serviço. 
A visita para manutenção corretiva não anulará a visita de Manutenção Preventiva, salvo quando 
ocorrerem em periodicidade inferior a 15 dias da manutenção preventiva já agendada. 
A manutenção corretiva abrange a troca de qualquer peça necessária para o relógio de ponto e 
catraca. 
 

Descrição Tipo Forma Prazos 

Manutenção 

Preventiva 
Periódica Local 

01 Visita técnica 

bimestral 

Manutenção Corretiva 

Normal Remota Imediato 

Emergencial Local Imediato 

Emergencial Local 

Em até 01 hora 

subsequente ao 

chamado, incluindo o 

tempo de locomoção 

dos técnicos. 

Normal Local 

Em até 02 horas úteis 

subsequentes ao 

chamado excluindo o 

tempo de locomoção 

dos técnicos 

 

A classificação de normal para emergencial é definida por problemas onde o tempo de parada 
interfere no funcionamento do setor. 
A Manutenção Corretiva Emergencial é caracterizada por problemas onde o tempo de parada 
interfere no funcionamento do setor. 
 

4.5 SUBSTITUIÇÃO DE PARTES E PEÇAS 
 

Toda a Mão-de-obra, deslocamento, atualização do software de gerenciamento e comunicação, 
peças que compõem o sistema e os equipamentos, deverá estar contemplado no valor do contrato. 
 

5. PRAZO 
 

5.1 As manutenções dos equipamentos deverão ocorrer de acordo com a tabela 02, após a abertura 
de chamado informado pelo Departamento de TI, através de um dos seguintes meios de 
comunicação, telefone ou e-mail. 

5.1.1 A manutenção mensal ou outra manutenção que se faça necessária deverá ser 
agendada com o responsável pela secretaria solicitante da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul. 
5.2 O prazo de vigência deste contrato para execução dos serviços será de 12 meses, a contar da 
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assinatura do contrato, podendo se prorrogado nos termos do Art. 57 II da Lei Federal nº 8.666/93. 
5.3 A entrega, instalação e configuração dos equipamentos deverão ocorrer em até 30 (trinta) 
corridos dias a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. 
5.4 O prazo para realização dos serviços de implantação será de até 30 (trinta) dias, contados da 
emissão da Ordem de Fornecimento (OF) conforme item 8.1.1. 
5.5 O fechamento dos serviços prestados deverá ser mensal e a nota fiscal deverá ser entregue no 
Setor de Controle Interno, para que este realize a conferência, dê o aceite e encaminhe à Divisão de 
Compras. 
 

6. CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE FORNECIMENTO 
 

6.1. As peças disponibilizadas, bem como a execução dos serviços, devem estar devidamente 
instaladas, em perfeita condições de funcionamento. 
6.2. Os produtos devem ser novos e entregues em perfeito estado, de acordo com as 
especificações acima. 
6.3. No valor ofertado deverá estar incluso todos os custos com impostos, taxas, tributos, fretes e 
outros, não será admitido nenhum custo adicional além do proposto inicialmente. 
6.4. Os serviços deverão ser executados nos locais em que constar da Ordem de Fornecimento ou 
do Empenho. 
6.5. A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos diretos e indiretos oriundos da 
assistência técnica, desde que pontos de rede e tomadas estejam em perfeito funcionamento para a 
instalação dos novos relógios e/ou manutenção dos equipamentos já existentes. 
6.6. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados nos locais conforme solicitados pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL - RJ, sem custo adicional. 
6.7. A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos 
fornecidos, bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer 
produto entregue comprovadamente adulterado ou contaminado. 
 

7. GARANTIA 
 

7.1 A Contratada será responsável pela garantia do produto e do serviço prestado de acordo com as 
normas exigidas.  
7.2. Garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir da data de execução e instalação. 
7.3. A contratada deve possuir assistência técnica credenciada pelo fabricante e deverá ser capaz 
de atender em todo o território nacional. 
7.4. A contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta, no 
total ou em parte, as peças ou partes em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução dos serviços e/ou de materiais empregados.  
7.5. O inicio de atendimento e da resolução da assistência técnica da garantia será o dia da 
comunicação feita pelo contratante à contratada, conforme sistema de registro do próprio do 
solicitante. 
7.6 O inicio de atendimento e da resolução da assistência técnica da garantia será o dia da 
comunicação feita pelo contratante à contratada, conforme sistema de registro do próprio do 
solicitante. 
7.7 O término do reparo do equipamento não poderá ultrapassar o prazo de 02 (dois) dias úteis, 
caso contrário deverá ser providenciado pelo contratado a colocação de equipamento equivalente 
ou de superior configuração como backup, até que seja sanado o defeito do equipamento. 
 

8. TREINAMENTO 
 

A empresa CONTRATADA deverá apresentar Plano de Treinamento para a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL - RJ, com carga horária necessária a abordar todos os itens 
especificados no objeto deste Termo e do Edital e prevendo turmas/cursos específicos de acordo 
com o perfil de acesso de cada profissional que irá operar o sistema e/ou equipamentos; 
8.1 Fornecer material didático, folders ilustrando as funções dos equipamentos; 
8.2 A CONTRATADA poderá organizar a abordagem do conteúdo da maneira que explore ao 
máximo as configurações que considere relevantes aos funcionários que irão operar o sistema. 
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8.3 O treinamento deverá compreender os seguintes requisitos mínimos: 
8.4 Apresentação do software e suas características técnicas e operacionais, abordando toda a 
operação do sistema de Gestão de Ponto Eletrônico; 
8.5 Por se tratar de software complexo e com alto grau de controles e configurações, todos os 
itens do sistema, deverão fazer parte do conteúdo programático de treinamento aos usuários que 
irão operar o sistema de Gestão de Ponto Eletrônico. Os usuários que irão operar o sistema e que 
serão treinados serão indicados pela CONTRATANTE; 
8.6 É de responsabilidade da CONTRATADA a disponibilização de equipamentos de mídia e de 
informática necessários para a aplicação do treinamento; 
8.7 A CONTRATANTE disponibilizará espaço físico adequado para a execução dos 
treinamentos dentro de suas dependências ou outro espaço público adequado e disponível para a 
aplicação do treinamento; 
8.8 O treinamento tem como objetivo demonstrar a utilização do software e dos equipamentos e 
as suas funcionalidades básicas e avançadas; 
8.9 O treinamento operacional deverá ter duração diária máxima de 08 (oito) horas, conforme 
as necessidades do CONTRATANTE, abrangendo todos os componentes a serem fornecidos; 
8.10 O treinamento contemplará o fornecimento de prospectos de orientação, cartazes, material 
didático e cartões de referência para utilização dos equipamentos e suas funcionalidades; 
8.11 A CONTRATADA deverá providenciar as configurações necessárias para o treinamento dos 
servidores que gerenciam o sistema de Gestão de Ponto Eletrônico e equipamentos; 
8.12 Os técnicos que ministrarão os treinamentos deverão ter conhecimento amplo das 
ferramentas a fim de se explorar todos os recursos do software e equipamentos; 
8.13 Se houver necessidade de treinamentos técnicos em centros específicos e que haja a 
necessidade de deslocamento ou viagens, todos os custos de transporte, alimentação, repouso e 
etc., serão por conta da CONTRATADA; 
8.14 A CONTRATANTE fica resguardada o direito de acompanhar, adequar e avaliar o 
treinamento contratado com instrumentos próprios, sendo que, se o treinamento for julgado 
insuficiente, caberá a contratada, sem ônus para o CONTRATANTE, ministrar o devido reforço. 
 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 

9.1 O custo estimado total para realização de tais serviços é de em R$ 412.920,00 
(Quatrocentos e doze mil novecentos e vinte reais). 

9.2. A referida despesa ocorrerá através das seguintes dotações orçamentárias: 
 

Órgão Unidade Classificação Programática Projeto Elemento de Despesas Fonte de Recursos 
02 06 04.122.0004 2.041 3.3.90.39 500 TM 
 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

10.1. A empresa contratada obriga-se à: 
 

a) Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município ou a terceiros decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do Objeto. 
b) Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou 
venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados. 
c) Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na Licitação, inclusive sua situação regular junto ao INSS, ao FGTS e às Fazendas Nacional, 
Estadual e Municipal, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos. 
d) Submeter-se à fiscalização empreendida pela Contratante. 
e) Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela Administração, os eventuais vícios, defeitos 
ou incorreções constatadas na fiscalização. 
f) Assumir todas as despesas e providências necessárias à execução do Contrato (licenças, alvarás, 
autorizações, etc.), quando se fizerem necessárias. 
g) Cumprir com as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do vínculo de seus 
empregados, assumindo, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia, não 
cabendo qualquer espécie de solidariedade à Contratante. 
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h) Cumprir fielmente com a execução do Contrato, honrando a qualidade, durabilidade e prazos de 
realização. 
i) Quando no ato da entrega for observado que o produto entregue não condiz com o catálogo 
apresentado, o mesmo será recusado. 
j) Cumprir fielmente a entrega e manutenção aos produtos e serviços, e se apresentado algum 
problema dentro, ressalvada a hipótese de comprovado mal uso, se deslocar até o local para 
sanar a avaria, devendo, inclusive, realizar a substituição do produto por outro novo e em 
condições adequadas, se for o caso, sem ônus algum para o Município, o mais rápido 
possível. 
k) A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, de acordo com o que preceitua o Art. 65, § 1º, da Lei 
Federal N.º 8.666/93. 
 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 

11.1. A contratante obriga-se a: 
 

a) Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada. 
b) Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a 
sua extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais. 
c) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de quaisquer Órgãos da 
Administração Municipal, que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para 
a correta execução do Objeto, garantindo o fiel cumprimento das normas aplicáveis. 
d) Rejeitar, no todo ou em parte, serviços executados e/ou os produtos entregues em 
desacordo com o Contrato e com as obrigações definidas no Edital desta Licitação e seus 
Anexos. 
e) Acionar e executar a garantia dos serviços executados e/ou dos produtos entregues que 
apresentem avarias, a fim de que sejam corrigidos ou substituídos. 
 

12. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

12.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na 
sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos;  

12.2. Os serviços e os materiais contratados serão acompanhados e fiscalizados pelo Fiscal 
do Contrato, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do 
contrato, anotando, inclusive em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, como prevê o 
artigo 67 da Lei 8.666/93;  

12.3. A fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor: Lucio Jorge Nunes Pureza 
Jorge, que terá como responsabilidades:  
 

a) Supervisionar a prestação dos serviços;  
b) Notificar a empresa sobre a intenção da Sec. Mun. de Ciência, Tecnologia e Inovação e 

Sec. Mun. de Educação em aplicar as sanções;  
c) Atestar as notas fiscais;  
d) Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato. 
 

13. SANÇÕES 
 

13.1 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 

13.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a DPE/RJ poderá, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar à adjudicatária as sanções fixadas a seguir: 
 

• Advertência; 
• Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto adjudicado; 
• Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
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Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a qual será concedida sempre que a 
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

13.3 Na hipótese dos atrasos injustificados a seguir elencados serão aplicadas as seguintes 
penalidades: 
 

• Atraso injustificado no cumprimento do item 3.2, à licitante vencedora será aplicada multa de 
0,5% (meio por cento) sobre o valor da contratação, por dia de atraso, respeitado o limite 
total de 20% (vinte por cento). 

• Atraso injustificado no cumprimento do item 4, à licitante vencedora será aplicada multa de 
1% (um por cento) sobre o valor da contratação, por dia de atraso, respeitado o limite total de 
20% (vinte por cento). 

• Atraso injustificado no cumprimento do item 5.2.o, à licitante vencedora será aplicada multa 
de 1% (um por cento) sobre o valor da contratação, por dia de atraso, respeitado o limite total 
de 20% (vinte por cento). 

 

13.4 Na hipótese de atraso injustificado no cumprimento das demais obrigações assumidas 
pela licitante vencedora, a esta será aplicada multa de até 1% (um por cento) sobre o valor da 
contratação, por dia de atraso, dobrável na incidência, limitada a 2% (dois por cento), respeitado o 
limite total de 20% (vinte por cento). 

13.5 A aplicação das multas a que aluda este Edital não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente a compra e aplique outras sanções previstas neste Edital, e demais cominações 
legais. 

13.6 Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul e seus orgãos licitantes. 
 

14. PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO): 
 

14.1 A CONTRATADA deverá possuir e utilizar metodologia própria para orientar e controlar o 
processo de implantação do sistema, contemplando no mínimo as seguintes fases: instalação dos 
produtos básicos, treinamentos, acompanhamento da parametrização, migração de dados e 
históricos, acompanhamento da execução e acompanhamento da entrada de produção. 
14.2 A CONTRATADA deverá finalizar o processo de implantação, configuração e entrada em 
operação dos equipamentos em no máximo 5 dias úteis a contar da data da emissão da Ordem de 
Fornecimento e Execução dos Serviços. Providenciar a transferência dos dados do sistema legado 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL- RJ para as bases de dados da solução 
adquirida; 
14.3 A CONTRATADA deverá efetuar o cadastro ou carga, de todos os dados na solução adquirida 
quando não for possível importar os dados do sistema legado, tanto nos relógios quanto no banco de 
dados do Software de Gestão do Ponto Eletrônico dos servidores, tais como faixas de horários, 
configuração de escalas, banco de horas e demais parâmetros pertinentes.  A CONTRATADA 
deverá fornecer os mecanismos para a migração dos dados via web services. O CONTRATANTE 
deve ser responsável por disponibilizar os dados para migração dos atuais sistemas coma orientação 
e apoio da CONTRATADA. Os serviços associados ao fornecimento do produto devem ser 
fornecidos pela própria empresa CONTRATADA, sendo vedadas subcontratações. Toda 
documentação fornecida relativa ao sistema aplicativo objeto desta licitação deve estar no idioma 
português do Brasil. Todos os equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso e estar em linha 
normal de produção; 
14.4 Os equipamentos deverão ser instalados e devidamente configurados, pela CONTRATADA, de 
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acordo com as orientações do fabricante, nos locais e no prazo indicado pela CONTRATANTE, 
ficando responsável pela integridade dos equipamentos; 
14.5 A instalação de canaletas ou de outras formas de acondicionamento do cabeamento, será de 
responsabilidade da CONTRATADA; 
14.6 A instalação dos equipamentos se dará em local apropriado, seguro e de fácil acesso a todos os 
funcionários das unidades; 
14.7 Durante o processo de instalação, os equipamentos que forem detectados em não 
conformidade com as especificações solicitadas, serão devolvidos e deverão ser substituídos em no 
máximo 02 horas; 
14.8 Durante a vigência do contrato, poderá haver solicitação de remoção dos equipamentos, por 
parte da CONTRATANTE, por motivos de alteração de endereço/localidade, fechamento de unidade 
e etc. No caso de necessidade desse tipo de procedimento, a CONTRATADA prestará o serviço de 
remoção e de instalação na nova localidade que será informada pela CONTRATANTE, sem custo 
adicional; 
14.9 A CONTRATADA ficará responsável pela integridade dos equipamentos instalados. 
14.10 A CONTRATADA ficará responsável por, no ato da instalação, capacitar/orientar pelo menos 2 
funcionários da unidade por relógio a ser instalado, a utilizar funções básicas tal como: cadastro de 
biometria. 
 

15. DA APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGOS 
 

15.1. As proponentes deverão apresentar, juntamente com a proposta readequada, catálogo do(s) 
item(ns) que tiver vencido, contendo todas as informações que possibilitem a avaliação pelos 
servidores indicados pela Secretaria requisitante, visando analisar a compatibilidade com as 
especificações técnicas do Termo de Referência e demais normas aplicáveis. 
15.2. As especificações definidas no Termo de Referência e na especificação do produto deverão ser 
igualadas ou poderão ser superadas por soluções que mantenham as exigências conceituais de 
padrão, desempenho e funcionalidades do Objeto pretendido, e, nesse caso, a proponente deverá, 
obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, comprovar a superioridade e o atendimento às 
exigências em sua proposta. 
15.3. Tais catálogos serão avaliados pela Equipe de Apoio Técnico, indicada pela(s) Secretaria(s) 
solicitante(s), que declarará o resultado da seguinte forma: Aprovada; Reprovada ou Sem Amostra.  

15.3.1. Em caso de reprovação a Equipe de Apoio Técnico deverá justificar o motivo, para que 
conste da Ata do Certame. 
15.4. Caso haja a reprovação ou não apresentação dos catálogos ou ainda apresentação de 
catálogos em desacordo com o estabelecido acima, a proponente provisoriamente classificada 
será DESCLASSIFICADA naquele(s) item(ns). 

15.4.1. Ocorrendo o estabelecido no subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) solicitará a apresentação 
dos catálogos da(s) proponente(s) remanescente(s), observada a ordem de classificação, até que se 
encontre a proponente que apresente catálogo de acordo com o exigido. 
15.5. O(A) Pregoeiro(a) realizará negociação do preço com a(s) remanescente(s) chamada segundo 
a ordem de classificação, antes de solicitar o envio de catálogo. 
15.6. Estando o valor obtido dentro dos limites do Valor Máximo Praticável apurado pela 
Administração e aprovado o catálogo apresentado pela proponente provisoriamente classificada em 
primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) a declarará provisoriamente vencedora. 
15.7. Os produtos entregues durante a vigência do Instrumento Vinculante deverão ser iguais aos 
apresentados nos catálogos, que só serão aprovados se forem iguais ou superiores às 
especificações do Edital. 
 

16. MEDIDAS ACAUTELADORAS 
 

16.1. Visando prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação, em caso de risco 
iminente, a Administração adotará como medida acauteladora a retenção do pagamento até que 
cesse o risco iminente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 

17. LOCAIS PARA INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS: 
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Podem sofrer mudanças de localidades, devidos a mudanças de setores e secretarias, todo custo 
dessas mudanças caso ocorram será de responsabilidade da contratada. 
Os locais, endereços e secretaria solicitante estão informados, conforme ANEXO VI. 
 
Paraíba do Sul, 03 janeiro de 2023. 

 
 
 

_____________________________________________ 
João Paulo Cerqueira Pereira 

Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
 
 
 

_____________________________________________ 
Dayse Deborah Alexandra Neves 

Prefeita Municipal 
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ANEXO 02 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

Aos ____dias do mês de ________ de 2023, de um lado A PREFEITURA DE PARAÍBA DO SUL, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº. 29.138.385/0001-30, com sede na, centro de Paraíba do Sul, neste ato representada 
pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, ____________, residente e domiciliada ____________, 
portadora da cédula de identidade RG nº. ___________ e inscrita no CPF/MF sob o nº. ___________ a 
seguir denominada CONTRATANTE e, de outro lado a empresa __________________________________, 
com sede à ___________________________,_____, na cidade de _____________, pessoa jurídica de 
direito privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ sob nº 
____________________, neste ato representada pelo Sr (a)._________________________________ 
(qualificação), residente e domiciliado na cidade de ______________, à ____________________________, 
_______, portador da Cédula de Identidade RG n. __________________ e inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas do Ministério da Fazenda – CPF, sob n. ______________________, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, sob a disciplina da Lei n. 8.666/93 e na presença das testemunhas abaixo, 
têm entre si justo e contratado o seguinte: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 
 

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de instalação e fornecimento de 
sistema de controle de ponto, em regime de comodato, nas Secretarias solicitantes do Município de Paraíba 
do Sul/RJ, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários. 

1.2 Secretarias Solicitantes: 
 

• Secretaria Municipal de Educação; 
• Secretaria Municipal de Planejamento e Administração; 
• Secretaria Municipal de Saúde; 
• Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Projetos ; 
• Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação; 
• Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 
• Secretaria Municipal de Comunicação; 
• Secretaria Municipal de Turismo; 
• Secretaria Municipal de Defesa Civil, Segurança e Ordem Pública; 
• Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Agrário; 
• Secretaria Municipal de Controle Interno. 

1.3 Os locais, endereços e secretaria solicitante estão informados, conforme ANEXO VI. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 

2.1-Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos 
teores são de conhecimento da CONTRATADA: edital de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 004/2023, propostas dos demais licitantes e da proponente vencedora, ata da sessão de abertura das 
propostas, adjudicação do processo licitatório, homologação da proposta pelo Prefeito e legislação 
pertinente à espécie. 

2.2- Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que 
venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, alterações dos procedimentos, prazos, ou normas gerais de serviços da CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DAS ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÕES DETALHADAS DO OBJETO 
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3.1 ESPECIFICAÇÕES: 
 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

Item Quant. Unid. Descrição do Serviço Valor Unit.  Valor Total  

01 75 Unid. Relógio de Ponto Biométrico   

02 2000 Unid. Software em nuvem para 2 (dois) mil funcionários   

03 01 Unid. Suporte Técnico   

VALOR TOTAL GLOBAL MÊS:  

VALOR TOTAL GLOBAL ANO:  
 

DESCRIÇÕES DETALHADAS: 
 

3.2. RELÓGIO DE PONTO: 
 

3.2.1. Web Server interno permitindo a configuração e alteração dos dados utilizando Web Browser 
independente de sistema operacional; 

3.2.2. Possuir duas portas USB´s nativas frontais e/ou laterais, com tecnologia fullspeed, para utilização 
de pendrive universal e para porta fiscal de captura dos dados armazenados na MRP (Memória de Registro 
de Ponto), exclusiva para Auditor Fiscal do Trabalho; 

3.2.3. Capacidade de armazenamento da MRP de no mínimo 7milhões de registros de ponto, por um 
período de 5 (cinco) anos,mesmo quando o equipamento for desligado; 

3.2.4. Capacidade de gerenciamento, de no mínimo 15.000 usuários; 
3.2.5. Capacidades de armazenamento de digitais de no mínimo 15.000 digitais; 
3.2.6. Armazenamento com capacidade de retenção dos dados gravados por, no mínimo, 05 (cinco) 

anos, que não podem ser apagados, sobrescritos ou alterados, direta ou indiretamente. Essa informação 
deverá constar da documentação oficial do produto; 

3.2.7. O equipamento deve ser inviolável, de forma a bloquear o acesso às memórias do equipamento; 
3.2.8. As marcações devem ser registradas permanentemente na memória, permitindo que seja 

recuperada em caso de perda de dados; 
3.2.9. Possuir Display de LCD para fornecer ao usuário as informações de data e hora, além de 

informações e mensagens decorrentes da utilização do relógio. O Display deverá ser composto com no 
mínimo 02 linhas e 16 caracteres; 

3.2.10. 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; 

3.2.11. Dispositivo para sinalização sonora para interação com o usuário no momento da marcação de 
ponto; 

3.2.12. Possuir interface com teclado físico com no mínimo 16 teclas ou botões em conformidade coma 
NBR 9050; 

3.2.13. Possibilitar o registro de ponto pelo teclado, através de número de matrícula e senha; 
3.2.14. Deve possuir interface de comunicação ethernet de 10/1000 Mbps, utilizando o protocolo TCP/IP, 

utilizando IP fixo e DHCP (Não serão aceitos equipamentos que utilizem conversor de interface SERIAL 
para TCP/IP); 

3.2.15. Gabinete resistente anti-chama, com dispositivo para fixação em parede; 
3.2.16. Possuir leitor biométrico, cartão por proximidade 125 khz e teclado; 
3.2.17. Sensor biométrico com rejeição de dedo falso (dedo de silicone, borracha, etc) e alta tecnologia 

para leitura da impressão digital; 
3.2.18. Possibilidade de cadastro de mais de uma biometria digital por usuário, com reconhecimento 

automático entre biometrias cadastradas; 
3.2.19. Permite o cadastro da impressão digital do funcionário diretamente no equipamento; 
3.2.20. Deverá ser fornecido com fonte de alimentação bivolt automática de 100-240V; 
3.2.21. Não permitir alterações ou exclusões dos dados armazenados na Memória de Registro Ponto 
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(MRP); 
3.2.22. Possuir No-Break interno ou externo com autonomia mínima de 02 horas, na ausência de energia 

elétrica; 
3.2.23. Deve possuir configuração modo client, para que o equipamento se comunique diretamente com 

o servidor do PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL - RJ, não será aceito 
exportação/importação manual de arquivos TXT; 

3.2.24. Possibilidade de ativação, por meio do teclado, das configurações de DHCP e também o acesso 
de qualquer menu de configuração do equipamento, através de senha; 

3.2.25. O equipamento deve fazer a comunicação com a internet através de simples porta de 
comunicação, permitindo que as atualizações automáticas de registros, funcionários, biometrias e etc., 
sejam efetuadas sema necessidade de utilização de porta fiscal nem outro processo de extração ou coleta 
de dados; 

3.2.26. Os equipamentos deverão ser novos, sem uso anterior e estar em linha normal de produção, com 
fabricação nacional e sistema operacional no idioma Português do Brasil; 

3.2.27. A solicitação para cadastramento de biometria do funcionário poderá ser enviada ao equipamento 
através do software embarcado do relógio de ponto, independentemente da localização do equipamento, 
bastando o equipamento estar online no sistema; 

3.2.28. Garantia do equipamento de no mínimo 1 ano; 
3.2.29. Instalação inclusa em todos os locais. 

 

3.3. SOFTWARE PARA TRATAMENTO DO PONTO: 
 

3.3.1. O Sistema para gerenciamento e tratamento de frequência (ponto eletrônico) dos colaboradores, 
deverá ser totalmente parametrizável pelo usuário, dotado de alternativas para as funcionalidades e 
atendimento as Portaria nº 1.510 de 21 de agosto de 2009 e 373 de 25 de fevereiro de 2011 do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE); 

3.3.2. O funcionamento compatível em máquinas virtualizadas (VMWare/VirtualPC) em ambiente 
Windows; 

3.3.3. Acesso ao sistema compativel com Protocolo HTTP e HTTPS; 
3.3.4. A hospedagem dos sistemas deverá ficar sob responsabilidade da CONTRATADA, que deverá 

disponibilizar toda infraestrutura de hardware e software para a execução do sistema; 
3.3.5. O Sistema deverá possuir interface simples e unificada, permitindo que o usuário possa ter em 

uma única tela:visualizar o ponto, justificar e abonar ocorrências; corrigir e justificar marcações; recalcular 
ocorrências; consultar todas as informações cadastrais e as regras aplicadas ao colaborador; 

3.3.6. Gerenciar os equipamentos em tempo real determinando o status dos equipamentos e a sua 
localização; 

3.3.7. Sistema multiusuário e possuir ajuda online e ajuda contextual; 
3.3.8. Os registros de marcações (entradas, saídas e intermediárias) devem alimentar o sistema e 

poderão ser feitos através de: 
3.3.8.1.0.1. Coletores de Dados Externos e Registradores de Ponto Externo (online), conforme a 

Portaria nº 373 de 25 de fevereiro de 2011 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 
3.3.8.1.0.2. Digitação posterior feita pelo operador para os casos de manutenção, conforme regras 

previstas pelo MTE. 
3.3.8.1.1. Possuir funcionalidade para importação de cadastros via arquivo texto; 
3.3.8.1.2. Importação das marcações em lote através de arquivos texto, em formato AFD; 
3.3.8.1.3.Controle de perfil de usuários; 

3.3.8.1.3.1. O software deverá possuir diversos tipos de usuários conforme descrito a seguir: 
3.3.8.1.3.1.1. Administrador – possuir acesso a definições de operação do sistema, definição 

de privilégios por grupos de acesso, consulta de log de auditoria, criação de usuários e manutenção do 
sistema; 

3.3.8.1.3.1.2. Usuário – possuir acesso aos cadastros, telas de lançamentos de informações, 
lançamentos e emissão de relatórios de cálculos; 

3.3.8.1.3.1.3. Funcionário - possuir acesso ao seu próprio cadastro de forma a consultar os 
cálculos gerados pelo sistema, através de relatórios e gerar lançamentos para auxiliar na apuração do 
cálculo dos eventos para o RH; 

3.3.8.1.3.1.4. Gerente – possuir acesso a lista de funcionários subordinados, sendo capaz de 
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aprovar lançamentos e consultar relatórios referentes aos cálculos gerados pelo sistema a esses 
funcionários; 

3.3.8.1.3.1.5. Funcionário/Gerente – possuir acesso as opções do modo Funcionário e modo 
Gerente simultaneamente, para evitar ter que utilizar mais de um login para mesma finalidade; 

3.3.8.1.3.2. Possuir cadastro de grupos de privilégios para liberação de acesso; 
3.3.8.1.3.3. Definir validade da senha; 
3.3.8.1.3.4. Definir quantidade de dias para renovação da senha; 
3.3.8.1.3.5. Possuir opção de liberação para inclusão/exclusão de cadastros; 
3.3.8.1.3.6.Possuir controle de privilégio em nível de objeto: permitir definir quais componentes da 

tela serão acessíveis ao usuário; 
3.3.8.1.3.7. Período do dia para acesso ao sistema: definir horário inicial e final para acesso ao 

sistema; 
3.3.8.1.3.8. Período de bloqueio de acesso ao sistema: definir data inicial e final para impedir 

acesso do usuário ao sistema. Essa opção se faz necessário para que um funcionário não acesse o sistema 
no período que estiver afastado ou de férias, por exemplo; 

3.3.8.1.3.9. Definição de quais horários e parâmetros serão liberados para o usuário acessar; 
3.3.8.1.3.10. Definição de lista de funcionários que o usuário poderá acessar; 

3.3.8.1.4. Possuir log de auditoria com no mínimo as informações: 
3.3.8.1.4.1. Tela que foi aberta 
3.3.8.1.4.2. Data/Hora 
3.3.8.1.4.3. Ip 
3.3.8.1.4.4. Usuário 
3.3.8.1.4.5. Ação realizada 
3.3.8.1.4.6. Valor anterior e novo valor após a edição 

3.3.8.1.5. O software deverá possuir as funcionalidades: 
3.3.8.1.5.1. Período de apuração que podem ser manipulados e consultados, com fechamento do 

período; 
3.3.8.1.5.2. Administrar escalas de trabalho, permitindo revezamentos, controle de turmas, 

feriados de acordo com as peculiaridades locais; 
3.3.8.1.5.3. Aceitar no mínimo 12 marcações diárias; 
3.3.8.1.5.4. Aceitar as seguintes jornadas trabalho: 

3.3.8.1.5.4.1. Jornadas administrativas normais; 
3.3.8.1.5.4.2. Turnos; 
3.3.8.1.5.4.3. Jornadas flexíveis; 
3.3.8.1.5.4.4.Turnos com obrigatoriedade de trabalho em feriados; 

3.3.8.1.5.5. Marcação de refeição opcional ou obrigatória; 
3.3.8.1.5.6. Pré-assinalação manual ou automática do período de almoço; 
3.3.8.1.5.7. Duplo vínculo do funcionário: identificação do vínculo trabalhista de um mesmo 

funcionário pelo horário realizado; 
3.3.8.1.5.8. Tratar concomitância de turnos de trabalho para funcionários com duplo vínculo, 

evitando lançamentos que gerem conflito no cálculo; 
3.3.8.1.5.9. Exibir na tela de cadastro do funcionário se o mesmo possui outro vínculo; 
3.3.8.1.5.10. Possuir controle de folga independente/folga eleitoral, onde para cada dia trabalhado 

o funcionário terá a folga compensatória (em dobro) conforme previsto na lei art. 98 da Lei 9.504/97. 
3.3.8.1.5.11. Período de compensação de horas; 
3.3.8.1.5.12. Diversos tipos de dia (normal, feriado, etc.), com possibilidade de criação de tipos de 

dias específicos pelo usuário, sem necessidade de programação adicional. 
3.3.8.1.5.13. O Sistema deverá identificar e calcular as ocorrências de frequência de acordo com 

as regras definidas e parametrizadas pelo usuário do Sistema de controle de frequência, conforme o perfil 
de cada colaborador. O sistema deverá executar as seguintes funções sem precisar de programação 
adicional: 

3.3.8.1.5.13.1. Apuração de Horas Normais; 
3.3.8.1.5.13.2. Apuração de Horas Extras em dias normais; 
3.3.8.1.5.13.3. Apuração de Horas Extras em dias feriados ou de folga; 
3.3.8.1.5.13.4. Apuração de Horas Extras com percentuais diferenciados; 
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3.3.8.1.5.13.5. Apuração de Horas Extras em períodos de refeição; 
3.3.8.1.5.13.6. Apuração de Horas Noturnas com ou sem redução - período noturno 

configurado pelo usuário; 
3.3.8.1.5.13.7. Apuração de Sobreaviso; 
3.3.8.1.5.13.8. Apuração de Atrasos; 
3.3.8.1.5.13.9. Apuração de faltas; 
3.3.8.1.5.13.10. Apuração de Saídas Antecipadas; 
3.3.8.1.5.13.11. Apuração de Saídas Intermediárias; 
3.3.8.1.5.13.12. Apuração de Interjornadas; 
3.3.8.1.5.13.13. Apuração de Ausências; 
3.3.8.1.5.13.14. Banco de horas; 

3.3.8.1.6. Prolongamento de horário noturno; 
3.3.8.1.7. Quebra de dia às 24 horas ou em qualquer outro horário indicado pelo usuário; 
3.3.8.1.8. Alocação das ocorrências no dia da jornada ou nos dias em que realmente aconteceram; 
3.3.8.1.9. Reconhecimento do dia da jornada pelo dia da entrada ou pelo dia da saída; 
3.3.8.1.10. Possibilitar o tratamento de ocorrência com múltiplas justificativas para atrasos, faltas e 

horas extras de forma total ou parcial, individual ou em lote; 
3.3.8.1.11. Permitir informar observações de forma livre para exibição no espelho de ponto;  
3.3.8.1.12. Arredondamento das horas calculadas; 
3.3.8.1.13. Compensação automática dos atrasos e extras; 
3.3.8.1.14. Compensação por período; 
3.3.8.1.15. Ponto Facultativo: permite definir dias para registro facultativo do ponto sem prejuízo de 

horas para o funcionário; 
3.3.8.1.16. Ponto por exceção: registro do ponto apenas quando houver ocorrências como extras ou 

atrasos; 
3.3.8.1.17. Cálculo para regime de trabalho estagiário; 
3.3.8.1.18. Cálculo das verbas para a alimentação da folha de pagamento; 
3.3.8.1.19. Exportação dos eventos calculados para folha de pagamento via arquivo texto; 
3.3.8.1.20. O Software deverá possuir controle do período de apuração, uma vez o período fechado o 

mesmo não poderá permitir o recalculo dos lançamentos, mantendo assim a integridade dos cálculos já 
fechado, apenas usuários com privilégios poderá reabrir o período e ou configurar o prazo de reabertura. 

3.3.8.1.21. Permitir que usuários distintos possam operar o sistema em períodos de apuração 
distintos cada usuário em um período diferente. 

3.3.8.1.22. Permitir que o usuário possa reabrir em um período de apuração apenas para sua sessão. 
3.3.8.1.23. Permitir configurar o prazo em dias para reabertura do período de apuração para os 

usuários 
3.3.8.1.24. Possibilidade de criar novos cálculos de eventos, utilizando criador de fórmulas sem a 

necessidade de desenvolvimento do sistema. O cadastro de fórmulas deve atender: 
3.3.8.1.24.1. Não possuir limite de cadastros de fórmulas; 
3.3.8.1.24.2. Possuir período início e fim para a realização do cálculo; 

3.3.8.1.25. Determinação de períodos de afastamento integral; 
3.3.8.1.26. Banco de horas: 

3.3.8.1.26.1. Seleção de ocorrências positivas e negativas, com possibilidade de definir em que 
dias elas serão consideradas e com que valorização elas serão agregadas ao saldo do banco de horas; 

3.3.8.1.26.2. Limites diários de crédito e de débito; 
3.3.8.1.26.3. Limites máximos de horas para crédito e débito de banco de horas; 
3.3.8.1.26.4. Extrato de acompanhamento do saldo; 
3.3.8.1.26.5. Possibilidade de associar o Colaborador a mais de um de banco de horas (banco de 

compensação, banco de folgas, etc.); 
3.3.8.1.26.6. Lançamento de pagamento de horas; 
3.3.8.1.26.7. Lançamentos de crédito/débito manuais; 

3.3.8.1.27. Possibilidade de lançamento manual de ocorrências não geradas pelo sistema; 
3.3.8.1.28. Relatórios: 

3.3.8.1.28.1. O sistema deverá disponibilizar relatórios que podem ser exibidos em tela, impressos 
e enviados por e-mail; 
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3.3.8.1.28.2.Deverá possuir logotipo da empresa no cabeçalho dos relatórios; 
3.3.8.1.28.3.Deverão constar dados da empresa no cabeçalho dos relatórios; 
3.3.8.1.28.4.O sistema deverá permitir que os relatórios possam ser salvos/exportados nos 

formatos pdf, html, xls, jpg ou txt; 
3.3.8.1.28.5. Relatórios que deverão estar disponíveis: 

3.3.8.1.28.5.1.Espelho do ponto; 
3.3.8.1.28.5.2.Espelho do ponto fiscal; 
3.3.8.1.28.5.3. Marcações de Ponto com layout definido pelo usuário – definição de colunas e 

resumo configurável; 
3.3.8.1.28.5.4. Inconsistências; 
3.3.8.1.28.5.5.Totalizadores de horas; 
3.3.8.1.28.5.6. Quadro de horários; 
3.3.8.1.28.5.7. Abonos/Justificativas; 
3.3.8.1.28.5.8. Extrato do banco de horas; 
3.3.8.1.28.5.9. Resumo do banco de horas; 
3.3.8.1.28.5.10. Relatório diário de Efetivo; 
3.3.8.1.28.5.11. Absenteísmo; 
3.3.8.1.28.5.12. Pontos por coletor; 
3.3.8.1.28.5.13. Escala de Trabalho; 
3.3.8.1.28.5.14. Gráficos configuráveis; 
3.3.8.1.28.5.15. Acessos ao sistema; 
3.3.8.1.28.5.16 .Controle de férias; 

3.3.8.1.28.6. O sistema deverá disponibilizar filtros configuráveis para relatórios  
3.3.8.1.28.7. Emissão de espelho de ponto de vários meses de uma só vez; 

3.3.8.1.29. Notificação por e-mail de ocorrências que devem ser tratadas manualmente no Sistema. 
Por exemplo, as chefias recebem mensagens com as horas extras realizadas nos seus setores e os 
colaboradores recebem mensagens solicitando a justificativa de suas ocorrências. Os emails deverão ser 
gerados e disparados automaticamente pelo Sistema. Deve permitir as seguintes notificações: 

3.3.8.1.29.1. Consulta das marcações; 
3.3.8.1.29.2. Totalizador de horas; 
3.3.8.1.29.3. Relatório de determinados tipos de horas que atendam a certos tipos de critérios, 

como por exemplo: quem realizou mais que X horas extras no dia; 
3.3.8.1.29.4. Escolha por período diário, semanal ou mensal; 

3.3.8.1.30. Deve gerar relatório de ocorrências que atenda a consultas para prever eventos como 
funcionários com dias de faltas em seqüência; 

3.3.8.1.31. O Sistema deverá permitir visualização e recálculo do espelho de forma rápida e 
atualizada com os lançamentos efetuados; 

3.3.8.1.32. Processamentos (manutenção de cadastro, lançamento de ocorrência, emissão de 
relatório, elaboração de escalas de trabalho) individuais ou por lotes de colaboradores, selecionados por 
alguma característica e/ou editados; 

3.3.8.1.33. O Sistema deverá ter opção de abono de apenas uma parte do dia, de acordo com os 
documentos apresentados para justificativa; 

3.3.8.1.34. Tratamento dos crachás provisórios com período de validade e expiração automática logo 
após o uso do crachá definitivo, mesmo antes da data de expiração prevista; 

3.3.8.1.35. Permitir agendamento de notificações de ocorrências por email. Deve permitir criar fórmula 
matemática de comparação de valores. Deve permitir enviar dados por dia, por semana e por mês. Deve 
tratar a informação no mesmo dia e ter a opção de dia anterior (d-1). Exemplo: verificar quais funcionários 
realizou mais que 1 hora extra no dia; 

3.3.8.1.36. Permitir consultar o mapa de folga dos funcionários, informando graficamente quando o 
funcionário trabalhar em dias seguidos por mais de 6 dias; 

3.3.8.1.37. Inclusão de novos campos no cadastro de colaboradores, sem programação pelo usuário 
final; 

3.3.8.1.38. Pesquisa de colaboradores por qualquer parte do nome, matrícula ou departamento; 
3.3.8.1.39. Permitir arredondamento de horas, por exemplo: horas extras, faltas, trabalho, etc. 

múltiplos de 15 minutos; 
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3.3.8.1.40. Permitir aprovar/reprovar o espelho do ponto; 
3.3.8.1.41. Permitir fechamento da apuração do cálculo do período por dia, impedindo que novos 

lançamentos ocorram ser permissão; 
3.3.8.1.42. Permitir a customização da nomenclatura dos eventos calculados pelo sistema; 
3.3.8.1.43. Permitir a realização de cálculo de extras não autorizadas para posterior aprovação; 
3.3.8.1.44. Módulo funcionário 

3.3.8.1.44.1. Permitir consultar os próprios dados referentes aos cálculos e registros de ponto; 
3.3.8.1.44.2. Permitir solicitar trocas de turnos; 
3.3.8.1.44.3. Permitir solicitar realização de horas extras 
3.3.8.1.44.4. Permitir solicitar inclusão de justificativas/abonos; 
3.3.8.1.44.5. Permitir solicitar inclusão de pontos; 
3.3.8.1.44.6. Permitir emitir o espelho do ponto; 

3.3.8.1.45. Modulo gerente/gestor: 
3.3.8.1.45.1. Permitir consultar os dados referentes aos cálculos e registros de ponto de seus 

subordinados; 
3.3.8.1.45.2. Aprovar solicitações de extras, troca de turnos, justificativas ou inclusão de pontos; 
3.3.8.1.45.3. Solicitar inclusão de ponto para os subordinados; 
3.3.8.1.45.4. Solicitar inclusão de justificativa para os subordinados; 
3.3.8.1.45.5. Permitir a transferência temporária de responsabilidade sobre os subordinados por 

um período específico (em caso de férias do gerente); 
3.3.8.1.46. Software integrado com o mesmo sistema do relógio que possa ser usado remotamente através 
de dispositivo mobile como celulares e tablets, para que assim, seja possível o funcionário bater o ponto 
fora do local de trabalho. O software deve ter identificação facial 

 

CLÁUSULA QUARTA 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

4.1. A CONTRATADA obriga-se à: 
 

a) Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município ou a terceiros decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do Objeto. 
b) Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a 
incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados. 
c) Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
Licitação, inclusive sua situação regular junto ao INSS, ao FGTS e às Fazendas Nacional, Estadual e 
Municipal, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos. 
d) Submeter-se à fiscalização empreendida pela Contratante. 
e) Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela Administração, os eventuais vícios, defeitos ou 
incorreções constatadas na fiscalização. 
f) Assumir todas as despesas e providências necessárias à execução do Contrato (licenças, alvarás, 
autorizações, etc.), quando se fizerem necessárias. 
g) Cumprir com as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do vínculo de seus empregados, 
assumindo, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia, não cabendo qualquer 
espécie de solidariedade à Contratante. 
h) Cumprir fielmente com a execução do Contrato, honrando a qualidade, durabilidade e prazos de 
realização. 
i) Quando no ato da entrega for observado que o produto entregue não condiz com o catálogo 
apresentado, o mesmo será recusado. 
j) Cumprir fielmente a entrega e manutenção aos produtos e serviços, e se apresentado algum 
problema dentro, ressalvada a hipótese de comprovado mal uso, se deslocar até o local para sanar a 
avaria, devendo, inclusive, realizar a substituição do produto por outro novo e em condições 
adequadas, se for o caso, sem ônus algum para o Município, o mais rápido possível. 
k) A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, de acordo com o que preceitua o Art. 65, § 1º, da Lei Federal 
N.º 8.666/93. 
 



 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
centro, Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL 
PROCESSO 

2022/04/3949   

Número Folha Rubrica 

Processo Licitatório nº 006/2023 Pregão Eletrônico nº 004/2023 

Data de Julgamento: 23/01/2023 Horário: 10h00min 

[   ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME ou EPP [   ] ITENS EXCLUSIVOS PARA:MEI, ME ou EPP [ X ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 
 

 

CLÁUSULA QUINTA 
DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

5.1 Compete à CONTRATANTE a inspeção dos serviços prestados pela CONTRATADA sempre que 
julgar necessário, a fim de verificar a sua boa execução, fornecendo as instruções e orientações que julgar 
necessárias para o constante e almejado aprimoramento dos serviços. 

5.2 A CONTRATANTE obriga-se à: 
a) Prestar as informações necessárias à execução do Contrato por parte da Contratada. 
b) Prestar o apoio necessário à Contratada para que seja alcançado o Objeto do Contrato, em toda a sua 
extensão, desde que por esse apoio não venha a assumir ônus adicionais. 
c) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de quaisquer Órgãos da Administração 
Municipal, que, dentro de sua competência, poderão determinar medidas para a correta execução do 
Objeto, garantindo o fiel cumprimento das normas aplicáveis. 
d) Rejeitar, no todo ou em parte, serviços executados e/ou os produtos entregues em desacordo 
com o Contrato e com as obrigações definidas no Edital desta Licitação e seus Anexos. 

e) Acionar e executar a garantia dos serviços executados e/ou dos produtos entregues que 
apresentem avarias, a fim de que sejam corrigidos ou substituído 

 

CLÁUSULA SEXTA 
DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

6.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após apresentação e aceitação da 
Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada dos comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

6.1.1 - Pela prestação de serviço de instalação e fornecimento de sistema de controle de ponto, em 
regime de comodato, nas Secretarias solicitantes do Município de Paraíba do Sul/RJ, com fornecimento de 
material, mão de obra e equipamentos necessários, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia 
total mensal de R$ ____________ (__________), perfazendo o valor total no período de 1 (um) ano de R$ 
____________ (__________). 

6.1.2 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta de preço, 
desde que comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes, para mais ou para 
menos, conforme o caso. 

6.1.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir 
após a sua reapresentação. 

6.1.4. Ficará suspenso o pagamento em caso de fornecimento incompleto ou parcial dos produtos e 
serviços, até a sua regularização pela Contratada. 

6.1.5 O pagamento efetuado pelo Município estará sujeito a eventuais retenções expressamente 
previstas em Lei, se for o caso 

 

6.2-Na hipótese de prorrogação prevista no subitem 7.2, o valor mensal do serviço poderá ser atualizado 
monetariamente com base na variação acumulada do IPCA IBGE, durante o período de 12 meses. 

6.3- Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de nota fiscal, com descrição do objeto 
contratado e numero do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023. 
 

6.3.1 Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal, enquanto não solucionado pelo 
CONTRATADO, ensejará a suspensão do pagamento. 
 

6.4 - As despesas decorrentes das obrigações assumidas em função deste contrato serão suportadas 
através de dotações próprias consignadas no orçamento em vigor, na rubrica: 
 
 

Órgão Unidade Classificação Programática Projeto Elemento de Despesas Fonte de Recursos 
02 06 04.122.0004 2.041 3.3.90.39 500 TM 

 

6.5 – Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às 
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despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita mediante apostilamento no início de cada exercício 
financeiro. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DOS PRAZOS 
 

7.1 -A vigência do presente contrato será de 12 meses, tendo por termo inicial a data de sua 
assinatura, ou seja, de __/__/__ a __/__/__. 

7.2 - O prazo de execução do presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, observado o limite de 60 (sessenta) meses, conforme previsão legal do inciso II, do artigo 57 da 
Lei 8666/93, mediante acordo entre as partes por meio de termo aditivo. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DAS MULTAS 
 

8.1-Pelo atraso injustificado ou a inexecução parcial ou total deste contrato, sujeitará a Contratada, 
sem prejuízo das penalidades fixadas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei 8666/93, as seguintes multas: 
 

A CONTRATADA incorrerá em multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor global 
contratado, pela inobservância de qualquer cláusula da presente avença ou inexecução parcial. 

O descumprimento total do contratado pela CONTRATADA implicará em multa de valor 
correspondente a 20% (vinte por cento) do total do valor ajustado, 
 

§ 1° - As multas pecuniárias não pagas na data de vencimento serão inscritas em dívida ativa 
e sujeitas à execução judicial. 

§ 2° - As multas referidas neste item poderão serão cobradas na forma da Lei Federal 
nº.8.666/93. 

§ 3° - O valor da multa aplicada será deduzido pela CONTRATANTE por ocasião do 
pagamento, momento em que o Departamento de Fazenda comunicará à CONTRATADA. 

§ 4° - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo legal, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

§ 5° – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
 

CLÁUSULA NONA 
DA RESCISÃO 
 

9.1-A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba 
o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 

a)- quando a CONTRATADA falir, entrar em concordata ou for dissolvida; 
b)- quando houver interrupção na prestação dos serviços ora contratados, sem justificativa 

aceita. 
 

9.2- A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a 
apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis. 

9.3-Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, a 
CONTRATADA se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar o objeto deste contrato inteiramente 
desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza. 

9.4-A rescisão contratual obedecerá, no que couber, as disposições contidas nos artigos 77,78, 79 e 
80 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores. 

9.5-Em caso de rescisão do presente contrato por parte da CONTRATANTE, não caberá à 
CONTRATADA direito a qualquer indenização, salvo nas hipóteses previstas pelo § 2º do artigo 79 da Lei 
Federal 8.666/93. 

9.6-Reconhece a CONTRATADA os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista pelo inciso I do artigo 79 da Lei Federal n. 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DOS CASOS OMISSOS 
 

10.1- Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação 
em vigor e disposições específicas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

11.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos;  

11.2. Os serviços e os materiais contratados serão acompanhados e fiscalizados pelo Fiscal do 
Contrato, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do contrato, 
anotando, inclusive em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, como prevê o artigo 67 da Lei 
8.666/93;  

11.3. A fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor: Lucio Jorge Nunes Pureza Jorge, que 
terá como responsabilidades:  
 

a) Supervisionar a prestação dos serviços;  
b) Notificar a empresa sobre a intenção da Sec. Mun. de Ciência, Tecnologia e Inovação e em aplicar 

as sanções;  
c) Atestar as notas fiscais;  
d) Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DO REGIME E MANUTENÇÃO 
 

12.1 REGIME DE EXECUÇÃO 
 

Atendimento 8/5, ou seja, 5 dias por semana de (segunda a sexta), 8 horas por, sendo que a empresa 
contratada terá obrigação de realizar, no mínimo, 6 visitas anuais (sendo 1 a cada 02 meses). 
Durante a vigência do contrato, a Licitante vencedora deverá rever com os usuários dos equipamentos e 
com usuários do software as rotinas de procedimentos, visando o melhor aproveitamento dos recursos e 
opções disponibilizados pelo sistema, inclusive a atualização do software de tratamento, e do firmware do 
equipamento, sem ônus adicional. Deverá executar os serviços segundo as normas gerais de manutenção 
recomendados pelos fabricantes do hardware e do software. 
 

12.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA  
 

A Manutenção Preventiva se dá através do monitoramento remoto de todo o sistema, visando corrigir 
eventuais falhas de software e/ou comunicação. Também se efetua a Manutenção Preventiva através de 
visitas periódicas bimestrais nos locais de instalação dos equipamentos.  
Constará desta Manutenção Preventiva, a inspeção, testes e quando for o caso, ajustes de Hardware e 
Software para verificação da performance, funcionamento e operação dos   equipamentos, visando prevenir 
situações que possam gerar falhas ou defeitos. A contratada deverá informar a contratantes eventuais 
providências sob seu controle que possam estar ou vir a interferir no desempenho dos equipamentos. 
A manutenção preventiva abrange a troca de qualquer peça necessária para o relógio de ponto e catraca.  
 

12.3 ITENS A VERIFICAR DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 

Teste de comunicação com os equipamentos de ponto, verificação geral da administração dos 
equipamentos e revisão geral de hardware, assim como as atualizações do software quando necessárias. 
 

12.4 MANUTENÇÃO CORRETIVA 
 

A Assistência técnica corretiva remota (tele manutenção) ocorrerá mediante solicitação da contratante e tem 
como objetivo a verificação e telediagnóstico funcional do sistema. Caso a manutenção corretiva remota não 
seja suficiente será programada uma visita local. A Assistência técnica corretiva local ocorrerá mediante a 
solicitação da contratante, por ordem de serviço. 
A visita para manutenção corretiva não anulará a visita de Manutenção Preventiva, salvo quando ocorrerem 
em periodicidade inferior a 15 dias da manutenção preventiva já agendada. 
A manutenção corretiva abrange a troca de qualquer peça necessária para o relógio de ponto e catraca. 
 



 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
centro, Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL 
PROCESSO 

2022/04/3949   

Número Folha Rubrica 

Processo Licitatório nº 006/2023 Pregão Eletrônico nº 004/2023 

Data de Julgamento: 23/01/2023 Horário: 10h00min 

[   ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME ou EPP [   ] ITENS EXCLUSIVOS PARA:MEI, ME ou EPP [ X ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 
 

 

Descrição Tipo Forma Prazos 

Manutenção 

Preventiva 
Periódica Local 

01 Visita técnica 

bimestral 

Manutenção Corretiva 

Normal Remota Imediato 

Emergencial Local Imediato 

Emergencial Local 

Em até 01 hora 

subsequente ao 

chamado, incluindo o 

tempo de locomoção 

dos técnicos. 

Normal Local 

Em até 02 horas úteis 

subsequentes ao 

chamado excluindo o 

tempo de locomoção 

dos técnicos 

 

A classificação de normal para emergencial é definida por problemas onde o tempo de parada interfere no 
funcionamento do setor. 
A Manutenção Corretiva Emergencial é caracterizada por problemas onde o tempo de parada interfere no 
funcionamento do setor. 
 

12.5 SUBSTITUIÇÃO DE PARTES E PEÇAS 
 

Toda a Mão-de-obra, deslocamento, atualização do software de gerenciamento e comunicação, peças que 
compõem o sistema e os equipamentos, deverá estar contemplado no valor do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
PRAZO 
 

13.1 As manutenções dos equipamentos deverão ocorrer de acordo com a tabela 02, após a abertura de 
chamado informado pelo Departamento de TI, através de um dos seguintes meios de comunicação, telefone 
ou e-mail. 

13.1.1 A manutenção mensal ou outra manutenção que se faça necessária deverá ser agendada com 
o responsável pela secretaria solicitante da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul. 
13.2 O prazo de vigência deste contrato para execução dos serviços será de 12 meses, a contar da 
assinatura do contrato, podendo se prorrogado nos termos do Art. 57 II da Lei Federal nº 8.666/93. 
13.3 A entrega, instalação e configuração dos equipamentos deverão ocorrer em até 30 (trinta) corridos dias 
a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. 
13.4 O prazo para realização dos serviços de implantação será de até 30 (trinta) dias, contados da emissão 
da Ordem de Fornecimento (OF) conforme item 8.1.1. 
13.5 O fechamento dos serviços prestados deverá ser mensal e a nota fiscal deverá ser entregue no Setor 
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de Controle Interno, para que este realize a conferência, dê o aceite e encaminhe à Divisão de Compras. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE FORNECIMENTO 
 

14.1. As peças disponibilizadas, bem como a execução dos serviços, devem estar devidamente instaladas, 
em perfeita condições de funcionamento. 
14.2. Os produtos devem ser novos e entregues em perfeito estado, de acordo com as especificações 
acima. 
14.3. No valor ofertado deverá estar incluso todos os custos com impostos, taxas, tributos, fretes e outros, 
não será admitido nenhum custo adicional além do proposto inicialmente. 
14.4. Os serviços deverão ser executados nos locais em que constar da Ordem de Fornecimento ou do 
Empenho. 
14.5. A empresa vencedora deverá arcar com todos os custos diretos e indiretos oriundos da assistência 
técnica, desde que pontos de rede e tomadas estejam em perfeito funcionamento para a instalação dos 
novos relógios e/ou manutenção dos equipamentos já existentes. 
14.6. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados nos locais conforme solicitados pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL - RJ, sem custo adicional. 
14.7. A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, 
bem como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue 
comprovadamente adulterado ou contaminado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
GARANTIA 
 

15.1 A Contratada será responsável pela garantia do produto e do serviço prestado de acordo com as 
normas exigidas.  
15.2. Garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir da data de execução e instalação. 
15.3. A contratada deve possuir assistência técnica credenciada pelo fabricante e deverá ser capaz de 
atender em todo o território nacional. 
15.4. A contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta, no total ou 
em parte, as peças ou partes em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
dos serviços e/ou de materiais empregados.  
15.5. O inicio de atendimento e da resolução da assistência técnica da garantia será o dia da comunicação 
feita pelo contratante à contratada, conforme sistema de registro do próprio do solicitante. 
15.6 O inicio de atendimento e da resolução da assistência técnica da garantia será o dia da comunicação 
feita pelo contratante à contratada, conforme sistema de registro do próprio do solicitante. 
15.7 O término do reparo do equipamento não poderá ultrapassar o prazo de 02 (dois) dias úteis, caso 
contrário deverá ser providenciado pelo contratado a colocação de equipamento equivalente ou de superior 
configuração como backup, até que seja sanado o defeito do equipamento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
TREINAMENTO 
 

A empresa CONTRATADA deverá apresentar Plano de Treinamento para a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL - RJ, com carga horária necessária a abordar todos os itens especificados no objeto 
deste Termo e do Edital e prevendo turmas/cursos específicos de acordo com o perfil de acesso de cada 
profissional que irá operar o sistema e/ou equipamentos; 
16.1 Fornecer material didático, folders ilustrando as funções dos equipamentos; 
16.2 A CONTRATADA poderá organizar a abordagem do conteúdo da maneira que explore ao máximo as 
configurações que considere relevantes aos funcionários que irão operar o sistema. 
16.3 O treinamento deverá compreender os seguintes requisitos mínimos: 
16.4 Apresentação do software e suas características técnicas e operacionais, abordando toda a operação 
do sistema de Gestão de Ponto Eletrônico; 
16.5 Por se tratar de software complexo e com alto grau de controles e configurações, todos os itens do 
sistema, deverão fazer parte do conteúdo programático de treinamento aos usuários que irão operar o 
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sistema de Gestão de Ponto Eletrônico. Os usuários que irão operar o sistema e que serão treinados serão 
indicados pela CONTRATANTE; 
16.6 É de responsabilidade da CONTRATADA a disponibilização de equipamentos de mídia e de 
informática necessários para a aplicação do treinamento; 
16.7 A CONTRATANTE disponibilizará espaço físico adequado para a execução dos treinamentos dentro 
de suas dependências ou outro espaço público adequado e disponível para a aplicação do treinamento; 
16.8 O treinamento tem como objetivo demonstrar a utilização do software e dos equipamentos e as suas 
funcionalidades básicas e avançadas; 
16.9 O treinamento operacional deverá ter duração diária máxima de 08 (oito) horas, conforme as 
necessidades do CONTRATANTE, abrangendo todos os componentes a serem fornecidos; 
16.10 O treinamento contemplará o fornecimento de prospectos de orientação, cartazes, material didático e 
cartões de referência para utilização dos equipamentos e suas funcionalidades; 
16.11 A CONTRATADA deverá providenciar as configurações necessárias para o treinamento dos 
servidores que gerenciam o sistema de Gestão de Ponto Eletrônico e equipamentos; 
16.12 Os técnicos que ministrarão os treinamentos deverão ter conhecimento amplo das ferramentas a fim 
de se explorar todos os recursos do software e equipamentos; 
16.13 Se houver necessidade de treinamentos técnicos em centros específicos e que haja a necessidade 
de deslocamento ou viagens, todos os custos de transporte, alimentação, repouso e etc., serão por conta da 
CONTRATADA; 
16.14 A CONTRATANTE fica resguardada o direito de acompanhar, adequar e avaliar o treinamento 
contratado com instrumentos próprios, sendo que, se o treinamento for julgado insuficiente, caberá a 
contratada, sem ônus para o CONTRATANTE, ministrar o devido reforço; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO): 
 

17.1 A CONTRATADA deverá possuir e utilizar metodologia própria para orientar e controlar o processo de 
implantação do sistema, contemplando no mínimo as seguintes fases: instalação dos produtos básicos, 
treinamentos, acompanhamento da parametrização, migração de dados e históricos, acompanhamento da 
execução e acompanhamento da entrada de produção. 
17.2 A CONTRATADA deverá finalizar o processo de implantação, configuração e entrada em operação dos 
equipamentos em no máximo 05 dias úteis a contar da data da emissão da Ordem de Fornecimento e 
Execução dos Serviços. Providenciar a transferência dos dados do sistema legado da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL- RJ para as bases de dados da solução adquirida; 
17.3 A CONTRATADA deverá efetuar o cadastro ou carga, de todos os dados na solução adquirida quando 
não for possível importar os dados do sistema legado, tanto nos relógios quanto no banco de dados do 
Software de Gestão do Ponto Eletrônico dos servidores, tais como faixas de horários, configuração de 
escalas, banco de horas e demais parâmetros pertinentes.  A CONTRATADA deverá fornecer os 
mecanismos para a migração dos dados via web services. O CONTRATANTE deve ser responsável por 
disponibilizar os dados para migração dos atuais sistemas coma orientação e apoio da CONTRATADA. Os 
serviços associados ao fornecimento do produto devem ser fornecidos pela própria empresa 
CONTRATADA, sendo vedadas subcontratações. Toda documentação fornecida relativa ao sistema 
aplicativo objeto desta licitação deve estar no idioma português do Brasil. Todos os equipamentos deverão 
ser novos, de primeiro uso e estar em linha normal de produção; 
17.4 Os equipamentos deverão ser instalados e devidamente configurados, pela CONTRATADA, de acordo 
com as orientações do fabricante, nos locais e no prazo indicado pela CONTRATANTE, ficando responsável 
pela integridade dos equipamentos; 
17.5 A instalação de canaletas ou de outras formas de acondicionamento do cabeamento, será de 
responsabilidade da CONTRATADA; 
17.6 A instalação dos equipamentos se dará em local apropriado, seguro e de fácil acesso a todos os 
funcionários das unidades; 
17.7 Durante o processo de instalação, os equipamentos que forem detectados em não conformidade com 
as especificações solicitadas, serão devolvidos e deverão ser substituídos em no máximo 02 horas; 
17.8 Durante a vigência do contrato, poderá haver solicitação de remoção dos equipamentos, por parte da 
CONTRATANTE, por motivos de alteração de endereço/localidade, fechamento de unidade e etc. No caso 
de necessidade desse tipo de procedimento, a CONTRATADA prestará o serviço de remoção e de 
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instalação na nova localidade que será informada pela CONTRATANTE, sem custo adicional; 
17.9 A CONTRATADA ficará responsável pela integridade dos equipamentos instalados. 
17.10 A CONTRATADA ficará responsável por, no ato da instalação, capacitar/orientar pelo menos 2 
funcionários da unidade por relógio a ser instalado, a utilizar funções básicas tal como: cadastro de 
biometria. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, para soluções de 
qualquer pendência oriunda deste contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilégio que seja. 
 
E, por estarem as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste contrato, ficam ajustadas 
a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares e assinam o presente em três vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas. 
 
Paraíba do Sul, ___ de ________ de 2023. 
 
 
 
DAYSE DEBORAH ALEXANDRA NEVES 
Prefeita Municipal 
 
 
 
Contratante 
CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
 
1._________________________________ RG __________________ 
 
2._________________________________ RG __________________ 
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ANEXO 03 

 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 004/2023 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 
 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma 
Eletrônica nº 004/2023 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
 

NOME DA EMPRESA: 
CNPJ : 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
 

REPRESENTANTE: 
CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE:  
CPF: 
 

ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
AGÊNCIA: 
Nº DA CONTA BANCÁRIA: 
 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. PROPOSTA: R$ (Por 
extenso) 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
 

PRAZO DE GARANTIA 
 

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento definitivo 
do objeto pela Contratante. 
 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes 
e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 
 

LOCAL E DATA 
 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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ANEXO 04 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA  BLL - BOLSA DE 
LICITAÇÕES DO BRASIL 

 
Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

Razão Social: 

Ramo de Atividade: 

Endereço: 

Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: 

CEP: CNPJ: 

Telefone Comercial: Inscrição Estadual: 

Representante Legal: RG: 

E-mail: CPF: 

Telefone Celular: 

Whatsapp: 

Resp. Financeiro: 

E-mail 
Financeiro: 

Telefone: 

E-mail para informativo de edital 

ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não 

 
1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento 
do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno 
conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 

i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 
quais venha a participar; 

ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para 
fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas 
e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno 
conhecimento; 

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo 
III.I 

v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema 
Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança 
bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no 
Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil. 
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5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, 
pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas 
durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento. 

 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última 
utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas 
informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais 
e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer 
mudança ocorrida. 
 
 

Local e data: 
 
 
 
 
 

 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 
 
 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E 
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO 
E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO 4.1 
 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL – 
BOLSA DE LICITAÇÕES  DO BRASIL INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 

 
Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 Whatsapp  

2 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 Whatsapp 

3 Nome: 
 CPF: Função: 
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
 Whatsapp  

 
O Licitante reconhece que: 

 
i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 

exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma 
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de 
Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso; 

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações 
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e 
verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de 
inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no 
SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

 

Local e data: 
 

(Assinaturas autorizadas com firma 
reconhecida em cartório) 
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ANEXO 05 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 
 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 

Declaro, para os devidos fins, junto à Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, sob as penas da lei, que as 
informações abaixo sobre o fornecedor, CNPJ nº _ _____________________, são firmes e verdadeiras: 
 

01 – Na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos 
ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na 
forma da lei; 
 

02 – Até a presente data, todas as informações constantes da base de dados de Cadastros do Município de 
Paraíba do Sul/RJ, são verdadeiras e exprimem a atual situação do fornecedor, comprovada pelos documentos 
apresentados; 
 

03 – O porte da empresa é ___________________________, de acordo com o definido na legislação 
pertinente, especialmente o disposto no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 
2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 
 

04 - DECLARA ao Município de Paraíba do Sul-RJ que atende a todas as condições de habilitação no 
processo licitatório, e se compromete a disponibilizar os materiais/serviços do objeto que lhe forem adjudicados 
conforme a descrição deste Edital, desconsiderando qualquer erro que porventura houver cometido na 
elaboração da proposta e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

05 - DECLARA junto ao Município de Paraíba do Sul-RJ, não haver impedimento legal para licitar ou contratar 
com a Administração Pública; 
 

06 - DECLARA não ter recebido do Município de Paraíba do Sul-RJ, ou de qualquer outra entidade da 
Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de 
participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter 
recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual 
e Municipal. 
 

07 - Declaro para os fins legais, em especial para efeitos da presente LICITAÇÃO, sob as penas da lei, que 
NÃO EXISTIREM FATOS SUPERVENIENTES AO CADASTRAMENTO/HABILITAÇÃO IMPEDITIVOS DO 
DIREITO DE LICITAR, bem como de não estar impedido de licitar em qualquer Órgão ou Entidade da 
Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, assumindo 
ainda a obrigação de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência desta 
licitação, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o 
mesmo período. 
 

08 - DECLARO não possuir no seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 
pública ou de sociedade de economia mista. 
 

09 - Declaro, ainda, compromisso de informar formalmente a Prefeitura de Paraíba do Sul/RJ, a ocorrência de 
qualquer fato impeditivo ou posterior a esta declaração que interfira nos dados constantes dos registros 
cadastrais do Município Paraíba do Sul/RJ, inclusive em relação ao porte do fornecedor declarado acima e que 
até presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação para participação em processo licitatório. 
 

Local e Data. 
 

______________________________________________________________ 
(nome, R.G, cargo e assinatura do representante legal) 

ATENÇÃO: FAZER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
  



 

CNPJ: 29.138.385/0001-30 
 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
centro, Paraíba do Sul/RJ 

 

PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL 
PROCESSO 

2022/04/3949   

Número Folha Rubrica 

Processo Licitatório nº 006/2023 Pregão Eletrônico nº 004/2023 

Data de Julgamento: 23/01/2023 Horário: 10h00min 

[   ] EXCLUSIVO PARA: MEI, ME ou EPP [   ] ITENS EXCLUSIVOS PARA:MEI, ME ou EPP [ X ] AMPLA PARTICIPAÇÃO 
 

 

ANEXO 06 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 
 

LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DOS PONTOS 
 

DESCRIÇÃO DOS PONTOS SECRETARIA 
Secretaria Municipal de saúde- Avenida Bento Gonçalves Pereira, 410, Centro - SEC.SAÚDE 

Almoxarifado Saúde- Rua Saldanha Marinho, 92, Lava Pés - SEC.SAÚDE 

Caps 01 - Praça Marquês de São João Marcos, 109- Centro SEC.SAÚDE 

Casa da Mulher- Rua XV de novembro, 46, Centro - SEC.SAÚDE 

CRF - Fisioterapia Avenida Ayrton Senna, 90, Centro - SEC.SAÚDE 
Epidemio- Av. Marechal Castelo Branco, 806,  Centro - SEC.SAÚDE 

Materno farmácia-Praça Garcia, 30 Centro - SEC.SAÚDE 

Policlínica-  Praça Garcia, 96 Centro - SEC.SAÚDE 

Ubs Bela Vista-Rua Breno Nazário Teixeira, S/N - SEC.SAÚDE 

Ubs Centro Rua Rangel Pestana, 318, Centro - SEC.SAÚDE 

Ubs Eldorado -Estrada Prefeito Antonio da Cruz Barros, 459 - SEC.SAÚDE 

Ubs Parque Morone - Rua Venezuela s/n SEC.SAÚDE 

UbsCurupaiti -Ladeira do curupaiti s/n SEC.SAÚDE 

UbsInema- Praça Sebastião Menezes, s/n - SEC.SAÚDE 

Ubs Lava Pés- Rua Moreira César, 240 - SEC.SAÚDE 

Ubs Liberdade -Rua Pedro Paulo Lacerda, 814 - SEC.SAÚDE 

Ubs Limoeiro- Rua Leonor de Souza Barros,s/n - SEC.SAÚDE 

Ubs Morro da Alegria- Rua Célia da Gama Cruz, 313 - SEC.SAÚDE 

UbsNiagra- Rua Itapuã, 1 - SEC.SAÚDE 

UbsPalhasAvenida Bento Gonçalves Pereira, 10 - SEC.SAÚDE 

Ubs Queima Sangue-Estrada Bela Vista, 48 SEC.SAÚDE 

Ubs Santa Josefa- Rua Alberto da Motta Vizeu, 174 - SEC.SAÚDE 

Ubs Santo Antônio- Rua Quirino Francisco Pinheiro, s/n - SEC.SAÚDE 

UbsWerneeck -Estrada de Matozinho, s/n - SEC.SAÚDE 
Caps Ambulatorial -Rua Moreira César, 210 - Centro SEC.SAÚDE 
ResidênciaTerapêutica - Estrada Jorge Junqueira s/n SEC.SAÚDE 

SAMU-Avenida Bento Gonçalves Pereira, 410, Centro - SEC.SAÚDE 
Zoonozes - Rua Luiz Lopes, 166 - Grama - SEC.SAÚDE 

Ubs Marrecas -Rua Expedicionário Sinval Rodrigues dos Santos s/n. SEC.SAÚDE 

Caps ad - Estrada Jorge Junqueira, s/n - SEC.SAÚDE 

UbsCavaru -Estrada RJ, 135. SEC.SAÚDE 

UbsSardoal -Avenida Norberto Leal, 3334 SEC.SAÚDE 

Ubs Sertão do Calixto-Est de Sertão do Calixto, s/n SEC.SAÚDE 

Ubs Brejal -Rua Acácia, 23 SEC.SAÚDE 

Ubs Vieira Cortez-Rua Vicente Sexto, 570 SEC.SAÚDE 

UbsCarvalhães -Estrada RJ 151 Km 10 SEC.SAÚDE 

Ubs Barão de Angra -Rodovia Lucio Meira – 393 km 178, 81. SEC.SAÚDE 

Ubs Inconfidência-Rua Francisco Bento Argon, s/nº SEC.SAÚDE 
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Secretaria de Educação Avenida Marechal Castelo Branco, 119, Centro - SEC.EDUCAÇÃO 

C.M. Consuelo Rios Castilho de Souza - Rua Antonio César de Oliveira, s/n, 
Bela Vista - SEC.EDUCAÇÃO 

C.M. Deolinda Pantolla de Carvalho - Av. Bento Gonçalves Pereira, 836, Centro SEC.EDUCAÇÃO 

C.M. Eduardo Eugênio Gouvea Vieira - Estr.Pref. Antonio da Cruz Barros, 457, 
Eldorado - SEC.EDUCAÇÃO 

C.M. Prof. Maria de Assis Capella - Av.Bento Gonçalves Pereira, 480, Centro - SEC.EDUCAÇÃO 

C.M. Olga Benário Prestes - Rua Eva Isaura Barbosa, 45, Liberdade - SEC.EDUCAÇÃO 

C.M. V Alexandre Gonçalves  Ferreira Filho- Ceramica SEC.EDUCAÇÃO 

C.M. Roque Rodrigues dos Santos - R. Hortência 196, Werneck - Link de 
Internet Banda Larga 240 mbps - SEC.EDUCAÇÃO 

C.M. Walter Vizeu Barbosa - R.Pedro Paulo Lacerda, s/n, Liberdade - SEC.EDUCAÇÃO 

C.M. Wilson Barros Onofre - Av. Deocleciano Alves de Souza, 70, Vila Salutaris 
- SEC.EDUCAÇÃO 

E.M. Albino Antônio de Barros - R.Leonor de Souza Barros, 60, Limoeiro - SEC.EDUCAÇÃO 

E.M. Andrade Figueira - R.Dr. Alexandre Abrahão, 87, Centro - SEC.EDUCAÇÃO 
E.M. Arcanjo Antônio Lopes - Estr. Vieira Côrtes, 780, Santa Josefa - SEC.EDUCAÇÃO 

CIEP Mal.Haroldo Machado de Barros - Av. Randolpho Penna,442, Jatobá - SEC.EDUCAÇÃO 
E.M. Condessa do Rio Novo - Av. Provedor Randolpho Penna Junior, s/n, 

Centro l SEC.EDUCAÇÃO 

E.M. Irmã Mantedônio -Av. Venezuela, 346, Parque Morone SEC.EDUCAÇÃO 

E.M. Jornalista Sérgio Cabral - Av. Deocleciano Alves de Souza, 70, Vila 
Salutaris - SEC.EDUCAÇÃO 

E.M. Nicolau Visconti - estrada do INEMA, 2731, Inema - SEC.EDUCAÇÃO 

NUMEES Manoel Vaz - Av. Deocleciano Alves de Souza, s/n, Vila Salutaris - SEC.EDUCAÇÃO 

E.M. Paulo Lacerda - Av. Pedro Paulo Lacerda, 602, Liberdade SEC.EDUCAÇÃO 
E.M. Prof. Manuel G. d'Ascensão - R. Benjamim Constant, 139, Centro SEC.EDUCAÇÃO 

E.M. Prof. Melchior del Blanco Miguel - Estr. Pref. José Gonçalves P. Resende, 
1109, Eldorado - SEC.EDUCAÇÃO 

E.M. Prof. Marly Madeira Soares - R. José Rodrigues da Silva, 96, Werneck - SEC.EDUCAÇÃO 

E.M. Francisco Pereira Paredes - Sertão do Calixto, 6077, Sertão do Calixto 
(zona rural) SEC.EDUCAÇÃO 

E.M. Horácio de Mello - Estrada RJ 131, 180, Cavaru SEC.EDUCAÇÃO 

E.M. Norberto Leal - Estrada Sardoal, 3390, Sardoal SEC.EDUCAÇÃO 
E.M. Pref. Rocha Werneck - Estrada 393 - Km 103, Vieira Cortez (zona rural) - SEC.EDUCAÇÃO 

E.M. Prof. Sarah Faria Braz - R. Domingos de Aguiar, 200, Barão de Angra 
(zona rural) - 

SEC.EDUCAÇÃO 

E.M. Ver. Ademir José da Silva - Estr. Joaquim José da Silva Xavier, 1077, 
Marrecas (zona rural) - SEC.EDUCAÇÃO 

E.M. Ver. Antônio Ignácio Coelho - R. Prof. Miguel Pereira, s/n, Inconfidência 
(zona rural) - SEC.EDUCAÇÃO 

Secretaria de Assistência Social Rua Heinz George Well, 36, Centro - SEC.ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

CRAS - Centro - Av. Marechal Castelo Branco, 940, Centro - Link de Internet 
Banda Larga 240 mbps 

SEC.ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 
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CRAS-Centro - Bolsa Família - Av. Marechal Castelo Branco, 940, Centro - SEC.ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

CRAS-Vila Salutares – Avenida DR Rodolfo Pena, 1423, Jatobá - SEC.ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

Casa de Atendimento Temporário Dr. Nuno Soares Vaz Filho - Av. Irmãos 
Spino, 698, Cerâmica D'Angelo - 

SEC.ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

CREAS – Praça Marquês de São João Marcos, 210, Centro - SEC.ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

Conselho Tutelar - Praça Garcia - Anexo a Câmara de Vereadores, 96, Centro - SEC.ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

CCP Liberdade-Rua Pedro Paulo Lacerda SEC.ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

Asilo Lar Vicentino-Praça São Pedro São Paulo, 120-152  

Cras Vila - Bolsa Família - Avenida DR Rodolfo Pena, 1423, Jatobá - SEC.ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

PMPS -Rua Visconde de Paraíba, 11, Centro  

Secretaria de Turismo - Portal da Cidade - Avenida das Nações, s/n - SEC.TURISMO 

Cemitério Dr. Leopoldo - Rua João Ferreira de Araújo, s/n, Centro - SEC.ADMINISTRAÇÃO 

Cemitério Santo Antônio, SEC.ADMINISTRAÇÃO 

CASA ROSA-Rua Visconde de Paraíba, CentroN° 117 SEC.CONTROLE 
INTERNO 

Depósito/Patrimônio/DITRAN - Rua Antônio Cesar de Oliveira, 1000, Bela Vista  SEC.ADMINISTRAÇÃO 

Secretaria de Obras/Projetos - Av. Prefeito Bento Gonçalves Pereira, s/n, 
Palhas - SEC.OBRAS 

Secretaria de Meio Ambiente - Av. São João Werneck, 878, Salutaris - SEC.MEIO AMBIENTE 

Procuradoria/Comunicação/ Ciência ,Tecnologia- Rua Visconde de Paraíba, 
Centro  - DIVERSAS 

Secretaria de Segurança - (Guarda Municipal) - Pç alimentação Herbert de 
Souza n° 10 

SEC.SEGURAÇA 
PUBLICA 

Secretaria de Cultura - Teatro Municipal - Av, Ayrton Senna, 214, Centro - Link 
de Internet Banda Larga 240 mbps - SEC.CULTURAL 

Secretaria de Cultura -Estação Ferroviária - Vila Nicolau Melick, s/n, Centro - SEC.CULTURAL 

Secretaria de Cultura - Sede (Botequim da Corte) - Av. Prefeito Bento 
Gonçalves Pereira, s/n, Centro - SEC.CULTURAL 

Secretaria de Defesa Civil - Av. São João Werneck, 878, Salutaris - SEC.SEGURAÇA 
PUBLICA 

Museu Sacro-Histórico de Tiradentes - Rua Miguel Pereira, s/n, Inconfidência, 
03 Distrito de Paraíba do Sul - SEC.CULTURAL 

Cemitério de Sebollas--Rua Francisco Bento Argon, s/nº SEC.ADMINISTRAÇÃO 
 


