PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR
RESUMO EXECUTIVO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 50/2021.
Em cumprimento a Lei Municipal Nº 1103/2019, segue resumo executivo:
Número do processo

PREGÃO ELETRÔNICO N° 50/2021

Data de abertura

17/08/2021

Número do
administrativo

processo

Objeto:

66/2021
Formação de registro de preços para futura e eventual
aquisição de Relógio Ponto, papel térmico, baterias
internas e prestação de serviços de manutenção, para
todas as Unidades Públicas do Município, de acordo com
as condições e especificações constantes do edital,
inclusive seus anexos, notadamente o anexo I, que veicula
o Termo de Referência.

Quantidades e Preços de
Anexo I.
referência.
Prazo de vigência

12 meses.
http://www.campomagro.pr.gov.br/compras-e-licitacao/

Link

www.comprasgovernamentais.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR
RESUMO EXECUTIVO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 50/2021.

ANEXO – I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO

Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de Relógio Ponto, papel
térmico, baterias internas e prestação de serviços de manutenção, para todas as
Unidades Públicas do Município, de acordo com as condições e especificações
constantes do edital, inclusive seus anexos, notadamente o anexo I, que veicula o Termo
de Referência.
2.

Grupo

01

QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS

Item

Descrição/especificação

Unidade

Qtd

Valor
máximo
unitário

01

REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO
Homologado pela Portaria 1.510/09 do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e
em conformidade com os requisitos da
Portaria 595/13 do INMETRO:
Com ampla tela colorida sensível ao toque,
Display LCD Touchscreen colorido de no
mínimo 2,4”.
Impressora em alta resolução com corte
automático de ticket, com capacidade de
bobinas de no mínimo 300 metros de
comprimento, além de sensor para a
indicação de bobina de papel acabando.
Possuir capacidade de no mínimo 10 mil
digitais.
Comunicação e coleta de dados por
módulo de conexão via WIFI, TCP/IP (REDE
ETHERNET), porta USB para importação e
exportação de dados, com criptografia e
sensores internos que bloqueiam o uso em
caso
de
tentativa
de
violação.
Compatibilidade com arquivos AFD.
Formas de identificação:
Leitor Biométrico tipo Óptico com
resolução de no mínimo 500 DPI
Cartões de proximidade, compatível com a
tecnologia MIFARE, 125KHZ ou superior.
Cartões de Barra com leitura (Código 39, 2

Unidade

42

R$
2.177,82

Valor
máximo
Total

R$
91.468,44
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02

03

04

de 5 e 2 de 5 entrelaçado) ou superior.
Senha para identificação de usuários.
Com opção para bateria interna (No
break).
Alimentação bivolt 110-220 V (bivolt).
Garantia mínima de 12 meses.
Incluso
instalação,
configuração
e
treinamento.
PAPEL TÉRMICO, com no mínimo 300
metros que atendam as especificações do
relógio ponto a ser adquirido neste
processo.
BATERIA INTERNA (no break) para relógio
de ponto, para alimentar o equipamento
na ausência de energia elétrica, com
autonomia de no mínimo 04 (quatro)
horas, tensão nominal de 12V.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO de relógio ponto para a
Prefeitura Municipal de Campo Magro
incluindo deslocamento e hora técnica.

Unidade

200

R$ 36,46

R$
7.292,00

Unidade

42

R$
161,10

R$
6.766,20

Hora

50

R$
300,00

R$
15.000,00

Valor Máximo Total do Grupo

R$ 120.526,64

2.1 O valor máximo estimado da licitação é de R$ 120.526,64 (cento e vinte mil,
quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos).
2.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo
administrativo, elaborado com base nos preços praticados no mercado.
OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do
CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante
no Edital.

