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Fundação Estatal De Atenção à Saúde 

Pregão Eletrônico 
n° 158/2022 

- 

Objeto: "Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 
Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto 
Convencional  (REP-C), pelo período de doze meses.". 

Órgão requisitante: Coordenação de Compras. 

Data da abertura: 25/10/2022 As 08:41 h. 
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R.  Cap.  Argemiro Monteiro VVanderley, 161 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR 

Protocolo Processo Administrativo n.° 254/2022 

Modalidade N....)  Pregão Eletrônico 

Objeto Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Relógios 
Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo 
período de doze meses. 

Justificativa: A contratação do serviço se faz necessária dada A necessidade de aten- 
der as determinações contidas nas Portarias do Ministério do Trabalho e 
Previdência, que tornaram obrigatória a utilização do Registrador Eletrôni- 
co de Ponto Convencional  (REP-C) e a utilização do Sistema de Registro 
Eletrônico de Ponto (SREP). 

Valor R$ 95.800,00 

Prazo de  con-  
tratação 

Sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses. 

Declaração de Disponibilidade de Recursos Financeiros 

Declaro que existe previsão financeira para pagamento da despesa da contratação no va- 
lor de R$ R$ 95.800,00 (noventa e cinco mil e oitocentos reais). Conforme Contrato de 
Gestão, celebrado com o Município de Curitiba, nos termos do disposto no artigo 5°, inciso 
I, da Lei Municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas. 
Em 03/10/2022. 

<-- enilson ank 
Assessor Financeiro 

Nomeação de gestor e suplente 

Autorizo de acordo com a legislação vigente e, para assunção das obrigações constantes 
no artigo 17 do decreto municipal n.° 610/2019 e correlatos, ficam designados os servido- 
res Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano  (mat.  3720) e Ronei  Paulin (mat.  2495) como 
gestor e suplente, respectivamente, com a ciência 
Em: 03/10/2022. 

dos envolvidos. 
i 

Sezifredo Paulo Alves Paz 
Diretor-Geral 

Cientes, 
Titular: 1luliana R bzinski R. Rimbano Suplente: Ro ei P  
Ass.: tti,.. _ A44—,9  Ass.:  
03/1 0 22 03/10/2022 
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Declaração de Autorizador de Despesas 

Eu, Sezifredo Paulo Alves Paz, no uso de minhas atribuições legais 

e em cumprimento As determinações da Lei Complementar 101, de 04 de maio 

de 2000, declaro, na qualidade de Diretor-Geral, com fundamento no inciso Ill 

do artigo 13 do Estatuto da Feas, que existe previsão de receita para fazer 

frente as despesas para o Processo Administrativo n.° 254/2022, conforme 

Contrato de Gestão, celebrado com o Município de Curitiba, nos termos do 

disposto no artigo 5°, inciso I, da Lei Municipal n° 13.663/2010, para atender as 

metas definidas. 

Curitiba, 03 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Géral Feas 
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Justificativa  

Ref.:  Justificativa para Contratação de empresa 

para fornecimento e instalação de Relógios Ponto 

do tipo Registrador Eletrônico de Ponto 

Convencional  (REP-C), pelo período de doze 

meses. 

Processo Administrativo: 254/2022. 

A contratação do serviço se faz necessária dada à necessidade de 

atender as determinações contidas nas Portarias do Ministério do Trabalho e 

Previdência, que tornaram obrigatória a utilização do Registrador Eletrônico de 

Ponto Convencional  (REP-C) e a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de 

Ponto (SREP). 

Mas não somente isso. 0 Registro Eletrônico de Ponto Convencional 

apresenta-se como a melhor solução à FEAS, uma vez que os inúmeros cargos 

constantes no rol de empregados FEAS, suas inúmeras escalas e diversos postos 

de trabalho, requerem um adequado controle das jornadas de trabalhos frente 

também ao combate do absenteísmo, garantindo marcações pontuais, entregando 

provas que devam proteger a FEAS de processos trabalhistas, bem como 

proporciona uma gestão eficaz de horas extras antes que elas acumulem. 

De maneira geral, a informatização do registro de ponto garante 

maior segurança jurídica tanto para a Fundação, bem como para os empregados 

permitindo o adequado registro de entrada e saída, controle e gestão das jornadas 

de trabalho. 

Ressalta-se, por tanto, que para atender as diretrizes das portarias 

vigentes, faz-se necessário adquirir, através de processo licitatório, os Registradores 

Eletrônicos de Pontos Convencionais  (REP-C) para suprir a demanda de registros 

de pontos nos novos equipamentos de saúde incorporados à gestão da FEAS, em 
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especial as Unidades Básicas de Saúde, bem como para substituir os atuais 

registradores eletrônicos de ponto da marca Digicon que já estão fora de linha, e que 

devido a depreciação e o prolongado tem de uso poderão necessitar de manutenção 

com troca de peças, cujas mesmas já não são mais encontradas no mercado de 

reposição, dessa forma inviabilizando tais reparos. 

Ademais um novo relógio ponto será instalado no Hospital Municipal 

do Idoso, uma vez que, dada a magnitude deste hospital, muitos empregados têm 

que se deslocar por vários metros para chegar ao único relógio ponto hoje instalado. 

Assim visando o conforto e bem-estar laboral dos empregados lotados no HMIZA, 

um novo equipamento é essencial. 

Em obediência aos termos do parágrafo  Calico,  do  art.  18, do Decreto 

Municipal 610/2019, constata-se que o produto a ser adquiro é considerado bem 

comum, uma vez que se enquadra no inciso V, do artigo 2° do Decreto Municipal 

610/2019, a saber, a possibilidade de definição concisa e objetiva dos padrões de 

desempenho e qualidade a serem obedecidos pelos licitantes. Portanto, passível de 

disputa a partir da modalidade Pregão. 

Portanto, solicitamos para a aquisição deste equipamento contrato 

de fornecimento pelo período de 12 meses para garantir que todos os itens 

estimados possam ser adquiridos em sua totalidade, porém conforme demanda e 

possibilidade periódica da FEAS. 

2.1. Do tipo de Pregão: menor prego: 0 julgamento se dará pelo 

menor valor ofertado. 

Curitiba, 03 de outubro de 2022. 

j liana R mski Rodrigues Rimbano  

o 

Gerente de Recursos Humanos Feas 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto. 

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Relógios 

Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo período 

de doze meses. 

2. Justificativa 

A contratação do serviço se faz necessária dada à necessidade de 

atender as determinações contidas nas Portarias do Ministério do Trabalho e 

Previdência, que tornaram obrigatória a utilização do Registrador Eletrônico de 

Ponto Convencional  (REP-C) e a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de 

Ponto (SREP). 

Mas não somente isso. 0 Registro Eletrônico de Ponto Convencional 

apresenta-se Como a melhor solução à FEAS, uma vez que os inúmeros cargos 

constantes no rol de empregados FEAS, suas inúmeras escalas e diversos postos 

de trabalho, requerem um adequado controle das jornadas de trabalhos frente 

também ao combate do absenteísmo, garantindo marcações pontuais, entregando 

provas que devam proteger a FEAS de processos trabalhistas, bem como 

proporciona uma gestão eficaz de horas extras antes que elas acumulem. 

De maneira geral, a informatização do registro de ponto garante maior 

segurança jurídica tanto para a Fundação, bem como para os empregados 

permitindo o adequado registro de entrada e saída, controle e gestão das jornadas 

de trabalho. 

Ressalta-se, por tanto, que para atender as diretrizes das portarias 

vigentes, faz-se necessário adquirir, através de processo licitatório, os Registradores 

Eletrônicos de Pontos Convencionais  (REP-C) para suprir a demanda de registros 

de pontos nos novos equipamentos de saúde incorporados à gestão da FEAS, em 

especial as Unidades Básicas de Saúde, bem como para substituir os atuais 

registradores eletrônicos de ponto da marca Digicon que já estão fora de linha, e que 

devido a depreciação e o prolongado tem de uso poderão necessitar de manutenção 
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com troca de peças, cujas mesmas já não são mais encontradas no 

reposição, dessa forma inviabilizando tais reparos. 

Ademais um novo relógio ponto será instalado no Hospital 

Idoso, uma vez que, dada a magnitude deste hospital, muitos emprega 

se deslocar por vários metros para chegar ao único relógio ponto hoj 

Assim visando o conforto e bem-estar laboral dos empregados lotados 

um novo equipamento é essencial. 

Em obediência aos termos do parágrafo único, do  art.  18, 

Municipal 610/2019, constata-se que o produto a ser adquiro é consi 

comum, uma vez que se enquadra no inciso V, do artigo 2° do Decre 

610/2019, a saber, a possibilidade de definição concisa e objetiva dos 

desempenho e qualidade a serem obedecidos pelos licitantes. Portanto,1 

disputa a partir da modalidade Pregão. 

Portanto, solicitamos para a aquisição deste equipamento 

fornecimento pelo período de 12 meses para garantir que todos os iten 

possam ser adquiridos em sua totalidade, porém conforme demanda e 

periódica da FEAS. 

2.1. Do tipo de Pregão: menor prego: 0 julgamento se dará pelo 

ofertado. 

3. Descrição do Produto. 

Código 216580 — Relógio Ponto (Registrador Eletrônico de Ponto). 

Quantidade estimada: 40 unidades. 

Valor máximo permitido: R$ 2.395,00. 

enor valor • 

3.1. Os equipamentos, objetos do presente feito, devem atender a seguinte 

descrição: 

I. Atender as Portarias do Ministério do Trabalho e Previdência — MTP ti0  1.510/09, 

373/2011, 671/2021, bem como a portaria do INMETRO n°595/2013; 
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V. 

II. Os equipamentos deverão, obrigatoriamente, possuir comunicação  online  (real 

time) com o  software  da empresa  SENIOR  Sistemas (Ronda-Acesso e Segurança), 

para que seja facilitado o tratamento do ponto dos colaboradores, atendendo 

realidade da contratante;  

III. Deverá ser utilizado exclusivamente para o registro do comprovante de ponto 

referente à entrada e saída dos locais de trabalho de seus colaboradores; 

IV. Estar homologado pelo INMETRO; 

V. Produzido com micro controlador de última geração de, no  minim,  32  bits;  

VI. Confeccionado em material resistente e cantos arredondados para evitar danos 

aos usuários. 

VII. Possuir 02 portas USB's externas, com tecnologia  full speed,  para utilização de 

pendrive universal e não proprietário, sendo uma para porta fiscal de captura dos 

dados armazenados na MRP (Memória de Registro de Ponto) exclusiva para o 

Auditor-Fiscal do Trabalho, e outra, posicionada estrategicamente, para recolhimento 

dos registros de ponto e programação total do equipamento, sendo elas, inserção de 

funcionários, credenciais,  templates,  supervisores e configurações. 

VIII. Capacidade de armazenamento da MRP de no mínimo 07 (sete) milhões de 

registros de ponto; 

IX. Capacidade de gerenciamento, na Memória do Trabalho (MT), de até 100.000 

(cem mil) usuários; 

X. 0 equipamento deve ser entregue com lacre, que bloqueia o acesso As memórias 

do equipamento, para que não se tenha acesso à parte interna do equipamento; 

Xl. Marcações são registradas permanentemente na memória, permitindo que sejam 

recuperadas em caso de perda de dados; 

XII. Possuir  Display  de  LCD  ou  LED  gráfico, equipado com  back-light,  para fornecer 

ao usuário as informações de data e hora, além de informações e mensagens 

decorrentes da utilização do relógio. Esse  display  deverá ser composto com no 

mínimo 03 linhas de 15 caracteres e no mínimo 01 linha de 08 caracteres, exclusiva 

para apresentação da hora do relógio; 

XII. 0 equipamento deverá possuir ícone de comunicação no  display  para indicação 

do  status  da comunicação  TCP/IP  do equipamento. Podendo ser visualizado em no 
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mínimo três situações de comunicação: !cone apagado: o equipament 

cabo de rede conectado. icone fixo no  display.  o equipamento está c 

rede conectado e Ícone piscando: o equipamento está com cabo de  red  

e comunicando; 

XIV. Possuir  Status  de violação e sensor no  display  informando quand 

do equipamento for violado; 

XV. 0 equipamento deverá possui pictograma, que exibe um  LED  n 

quando ocorre um registro ou função operada com sucesso, e na c 

quando determinado registro ou função é negado; 

XVI. Dispositivo para sinalização sonora para interação com o usuário 

da marcação do ponto; 

XVII. Relógio com precisão de 1 minuto ao ano; 

XVIII. Permitir programar na memória do equipamento: Razão Social 

CPF/CNPJ, CEI e o endereço do empregador; 

XIX. Possui bateria interna que mantém a data e horário ajustado por 14 

falta de energia elétrica, permitindo a proteção contra violação de 

equipamento; 

XX. Possuir leitor de cartão para cartão modelo  Smart Card  — Contactle  

Chip  Mifare Standart  (Philips  MF1 S50, ou equivalente); modelo este 

utilizado pela FEAS; 

XXI. Sensor biométrico óptico com resolução  minima  de 500  DPI  e  alt  

para leitura da impressão digital. 

XXII. Leitor biométrico com taxa de falsa aceitação de 0,01%, e ta 

rejeição de 0,01% configuráveis; 

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

XXIV. Permitir variação angular para posicionamento do dedo e reconh 

impressão digital de -30° a +30°; 

XXV. Memória biométrica com capacidade de armazenamento para, no 

usuários; 

XXVI. Possibilidade de cadastro de mais de uma impressão digital por 

reconhecimento automático entre as digitais cadastradas. 
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XXVII. No modo de autenticação 1:1 é possível gerenciar até 100.000 digitais; 

XXVIII. Não deve restringir a marcação de ponto dos usuários, conforme Portaria 

1.510/2009-MTE e 595/2013 do INMETRO; 

XXIX. Possibilitar o cadastro de até 5 senhas  master,  para programação e 

configuração do equipamento; 

XXX. Suporte para fixação do equipamento compatível com caixas de passagens 

4x4 e 4x2; 

XXXI. Deve ser fornecido com fonte de alimentação de 100 a 240  VAC.  

4. Da entrega e instalação 

I. A entrega dos itens, bem como sua instalação, deverá ser efetuada em até 20 

(vinte) dias consecutivos a partir do recebimento da ordem de Compra emitida 

pela CONTRATANTE, nos endereços das unidades geridas pela FEAS, a serem 

informados pela Fundação, no horário das 08h30min As 16h30min de segunda a 

sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, taxas ou 

outros presentes As Notas Fiscais correspondentes. Considerar-se-á em mora no dia 

seguinte ao vencimento deste prazo. 

II. Os equipamentos de registro eletrônico de ponto deverão ser instalados e 

devidamente configurados, pela Contratada, de acordo com as orientações do 

fabricante, nos quantitativos, locais e prazo indicado pelo Contratante em cada 

Ordem de Compra, responsabilizando-se pela integridade dos equipamentos; 

Ill. A Contratada deverá empreender a execução de todos os serviços profissionais 

necessários ao completo funcionamento da solução, a citar especialmente, mas não 

exclusivamente: 

a. Serviços de instalação, configuração, customização, interligação e testes de 

todos os produtos em fornecimento, de modo que fiquem totalmente funcionais 

e disponíveis no ambiente da Contratante. 

b. Integrar todos os produtos  (hardware  e  software)  componentes da solução 

adquirida; 
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b. A contratada deverá fornecer todas as condições para afixação 

em paredes de alvenaria ou divisórias, tais como: suportes, 

parafusos,  etc.;  

IV. A Contratada deverá designar equipes de instalação, com pess 

especializado, devidamente equipado com os instrumentos, equipamen 

os materiais necessários para a execução das instalações e em núme 

para execução das atividades dentro do prazo de conclusão da instalaçã 

V. A prestação de serviços de que trata este tópico não gera vinculo e 

entre os empregados da contratada e a FEAS, vedando-se qualquer r 

estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

VI. A instalação do equipamento deverá ser feita pelo responsável 

presença de um empregado indicado pela FEAS, sem nenhum o 

contratante. A instalação deverá compreender a realização de testes  fin  

que coloquem o equipamento em boa ordem operacional, devendo ocei  

da data de entrega dos equipamentos. Este prazo poderá ser prorrogado  

da FEAS. 

VIL A Contratada, a critério da FEAS, deverá fornecer detalhamento 

instalação, do equipamento, instruindo quanto à tensão, corrente elétric 

temperatura, dimensões do local, blindagens, umidade, poeira, p 

poluentes, proteção ambiental e aos usuários, riscos de acidentes e tod 

condições necessárias à instalação e ao funcionamento destes. 
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5. Da garantia 

I. 0 prazo de garantia dos produtos será de pelo menos 12 (doze) mes 

a partir de sua instalação e completo funcionamento. 

II. Serviços de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiv 

integrante da garantia de funcionamento exigida, devendo, portanto, s 

durante todo o período de garantia ofertado pela licitante e abrangem t 

do contrato: 

s, contados 

são parte 

r prestados 

os os itens 
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a. A Contratada colocará à disposição do Contratante serviço telefônico, em 

português, para registro e abertura de chamados relativos A garantia de 

funcionamento dos equipamentos e sistemas, incluidos a manutenção, quando 

necessário, em dias Citeis e em horário comercial. O serviço deverá ser 

complementado com a possibilidade de abertura de chamados técnicos por  e-

mail  ou por  site  na internet. 

b. A manutenção corretiva da solução correrá a expensas da Contratada e 

consiste na execução de procedimentos destinados a recolocar os dispositivos, 

equipamentos ou sistema em seu perfeito estado de funcionamento, 

compreendendo substituições, configurações e instalações de componentes ou 

sistemas, nos prazos de resolução estabelecidos neste Termo de Referência. 

c. 0 atendimento ao chamado deverá ser realizado em até 24 horas e sua 

solução em até 72 horas, com fornecimento de equipamentos equivalentes ou 

superiores. Tal prazo contar-se-6 a partir do contato realizado com a 

Contratada, seja através de  e-mail,  contato telefônico,  etc.  

d. Se não for cumprido o prazo acima estipulado para devolução do 

equipamento, deverá ser providenciada sua troca. 

e. No caso de inviabilidade técnica de reparo do dispositivo ou equipamento, 

caberá à Contratada promover a sua substituição, em caráter definitivo, por 

outro novo e para primeiro uso, e de mesmas características técnicas ou 

superiores, observada a compatibilidade com os demais itens do contrato e 

com o sistema; 

Ill. A assistência técnica deverá ser prestada diretamente pelo fabricante, seu 

representante ou empresa por ele autorizada, sendo desejável que essa assistência 

se dê na área da região metropolitana do comprador. 0 Contratante, ao solicitar o 

conserto ou manutenção do produto descrito, terá compromisso da Contratada do 

envio de técnico qualificado no prazo máximo estipulado neste termo. Caso o 

equipamento não permita ser consertado no local, a empresa deverá disponibilizar 

substituto até o retorno do primeiro. 

IV. A devolução do equipamento em manutenção não poderá ultrapassar 10 (dez) 

dias Citeis. 
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6. Condições gerais 

I. A licitante deverá cotar produtos novos. Não serão aceitos eq 

reformados ou recondicionados. 

II. Fica a licitante responsável por vícios ou defeitos de fabricação 

anormal dos produtos e peças, pelo prazo de cobertura da garantia (m 

meses), obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que 

necessário, sem ônus adicionais a FEAS. 

Ill. A Contratada deverá realizar treinamento aos empregados indicados 

a fim de proporcionar a correta utilização dos equipamentos. 

a. 0 treinamento referido no item anterior  sera  custeado inteir 

Contratada, que englobara passagens aéreas, estadias, alimenta 

outros gastos que se fizerem necessários. 0 prazo máximo para 

deste treinamento  sera  de 01 (um) mês, a partir da data de 

equipamento. 0 local e a data previstos para a realização deste 

indicados pela contratada, respeitando o prazo acima indicado. 

ipamentos 

desgaste 

Imo de 12 

se fizerem 

pela FEAS, 

ente pela  

ão,  taxas e 

realização 

eitação do 

everão ser 

7. Obrigações Da Contratada 

I. Zelar pela perfeita entrega dos equipamentos adquiridos, res 

condições ou exigências contidas neste Termo de Referência, de  ac  

padrões de qualidade exigidos pela contratante e as normas técni 

vigentes; 

II. Manter um responsável técnico, com poderes de representante 

diretamente com a CONTRATANTE; 

Ill. Fornecer números telefônicos, e-mails  ou outros meios para 

Contratante com o responsável, mesmo fora do horário de expediente, 

isso ocorra qualquer ônus extra; 

IV. Atender prontamente as solicitações que se fizerem necessárias; 

eitando as 

rdo com os 

s e legais 

para tratar 

contato da 

m que com 
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V. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem como, assegurar os direitos e cumprimento de todas as 

obrigações estabelecidas na legislação, 

VI. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante ou de 

terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste 

contrato, devendo orientar seus empregados neste sentido, sob pena de 

responsabilidade civil, penal e administrativa; 

VII. Responsabilizar-se pelo integral cumprimento do avençado, não transferindo 

total ou parcialmente seu objeto, sem prévia e expressa anuência da Contratante; 

VIII. A contratada ficará obrigada a trocar, As suas expensas, o produto que for 

recusado por apresentar-se danificado ou que estiver em desacordo com o disposto 

neste Termo e seus anexos; 

IX. Fornecer certificado de garantia igual ou superior a 12 (doze) meses, a contar da 

data da instalação e perfeito funcionamento dos equipamentos; 

X. Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso, por 

todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados à Contratante ou a 

terceiros, por seus empregados ou serviços, indenizando quando for necessário. 

8. Obrigações da Contratante 

I. Acompanhar, fiscalizar, e avaliar a execução do avençado. 

II. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execução do objeto realizada 

em desacordo com este Termo de Referência. 

Ill. Notificar a Contratada, por escrito, a respeito da ocorrência de eventuais 

imperfeições observadas no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua 

correção. 

IV. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais previstas 

neste Termo de Referência, Edital de Embasamento e na legislação pertinente; 

V. Efetuar os pagamentos à Contratada após a execução do objeto, na forma e nos 

prazos estabelecido. 

C.-.)  Pagina 9 
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10. Dos gestores 

Ficam designados como gestores e suplente do  present  

respectivamente: Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano (matricula  fu  

3.720) e Ronei  Paulin (mat.  2495). 

contrato, 

ncional n.° 

Curitiba, 06 de maio de 2022. 

tVdrigues Rimbano 

G rente de Recursos Humanos - FEAS 
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Anexo I 
Modelo de proposta comerciall  

Comissão de Licitação da FEAS. 

Pregão Eletrônico moc/2022. 

Razão Social 

CNPJ 

Endereço 

Telefone/E-mail 

Item Especificação Quantidade Valor unitário Valor Total 

Relógio Ponto  
Registrador Eletrônic 

de Ponto) 

INN  8$  R$  

Validade da Proposta: ( ) dias (mínimo 60 dias). 

Prazo de garantia ofertado  ) meses (mínimo 12 meses). 

Declaramos que nos preços cotados estamos computando todos os custos necessários, 
para a execução dos serviços, bem como tributos diretos e indiretos, encargos 
trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas necessárias ao fiel e integral 
cumprimento do objeto, e não serão solicitados acréscimos, a qualquer titulo, sendo os 
serviços prestados sem ônus adicional. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar a Ata de 
Registro de Pregos dela advinda; 

Declaramos que estamos cientes, de acordo e cumpriremos todas as condições 
presentes no Edital de Embasamento, Termo de Referência e demais documentos 
referentes a este certame. 

Local e data.  

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa. 

dos os ca • são de preenchimento obrigatório 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 — FEAS 

Contrato Administrativo n° XXX/2022-FEAS para 

Contratação de empresa para fornecimento e 

instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador 

Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo 

período de doze meses, que entre si celebram a 

Feas — Fundação Estatal de Atenção à Saúde e a 

empresa 

Aos , nesta cidade de 

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, presentes de um lado a FUNDAÇÃO ESTATAL DE 

ATENÇÃO À SAÚDE, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob n.° 

14.814.139/0001-83, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Sezifredo Paulo Alves 

Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e pela Diretora Administrativa Financeira Deise Sueli de  

Pietro Caputo,  CPF/MF n.° 570.893.889-72, assistidos pelo Assessor Jurídico Pedro 

Henrique lgino Borges, OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a empresa 

, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob n.° 

representada pelo Sr. 

com fundamento 

— Feas, 

, neste ato 

, inscrito no CPF/MF n° 

nas informações contidas no 

étr to n  

com sede na 

resolveram e acordaram firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a 

seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Tem o presente por objeto a Contratação de empresa para fornecimento e 

instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-

C), pelo período de doze meses, para as unidades de negócio da Fundação Estatal de 

Atenção à Saúde. 

Parágrafo Primeiro  

Os serviços contratados serão prestados em qualquer uma das unidades de ne- 

1 
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II) ii Sadde de Curkba 

gócio da Fundação Estatal de Atenção à Saúde, todos localizados dentro do li 

cipio de Curitiba. 

Parágrafo Segundo  

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratada 

ite do  muni- 

Parágrafo Terceiro  

Fazem parte do presente Contrato, como se nele houvessem sido tr nscritos, o 

Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto  

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes dest 

possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA, sendo 

única responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamento 

e demais vantagens, recolhimento de todas as obrigações sociais e tributo 

indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser vi 

em serviço na forma expressa e considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8.2 

ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CO 

e ainda, a prestação dos serviços ora contratados não implica em excl 

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviç 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

instrumento 

esta titular e 

dos salários 

pertinentes, 

imas quando 

3/1991, cujo 

TRATANTE, 

sividade de 

s objeto da 

Serão adquiridos até 40 (quarenta) relógios ponto (registrador de ponto 

eletrônico, que deverão ser instalados em qualquer uma das unidades de negócio da 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, todas localizadas dentro do município, de Curitiba, e 

informadas no momento da emissão da ordem de compra, e obedecidos os seguintes 

requisitos: 

2 
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R. Capitão Argemiro Monteiro 
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.S111 
Fundgdo Esbatad de Abendfso 

111 a Sad& de Cudblba  

I. Atender as Portarias do Ministério do Trabalho e Previdência — MTP n° 1.510/09, 

373/2011, 671/2021, bem como a portaria do INMETRO n°595/2013; 

II. Os equipamentos deverão, obrigatoriamente, possuir comunicação  online  (real time) 

com o  software  da empresa  SENIOR  Sistemas (Ronda-Acesso e Segurança),  para 

que seja facilitado o tratamento do ponto dos colaboradores, atendendo à realidade da 

contratante;  

III. Deverá ser utilizado exclusivamente para o registro do comprovante de ponto 

referente à entrada e saída dos locais de trabalho de seus colaboradores; 

IV. Estar homologado pelo INMETRO; 

V. Produzido com micro controlador de última geração de, no  minim,  32  bits;  

VI. Confeccionado em material resistente e cantos arredondados para evitar danos 

aos usuários. 

VII. Possuir 02 portas USB's externas, com tecnologia  full speed,  para utilização de 

pendrive universal e não proprietário, sendo uma para porta fiscal de captura dos 

dados armazenados na MRP (Memória de Registro de Ponto) exclusiva para o 

Auditor-Fiscal do Trabalho, e outra, posicionada estrategicamente, para recolhimento 

dos registros de ponto e programação total do equipamento, sendo elas, inserção de 

funcionários, credenciais,  templates,  supervisores e configurações. 

VIII. Capacidade de armazenamento da MRP de no mínimo 07 (sete) milhões de 

registros de ponto; 

IX. Capacidade de gerenciamento, na Memória do Trabalho (MT), de até 100.000 (cem 

mil) usuários; 

X. 0 equipamento deve ser entregue com lacre, que bloqueia o acesso as memórias 

do equipamento, para que não se tenha acesso a parte interna do equipamento; 

Xl. Marcações são registradas permanentemente na memória, permitindo que sejam 

recuperadas em caso de perda de dados; 

XII. Possuir  Display  de  LCD  ou  LED  gráfico, equipado com  back-light,  para fornecer ao 

usuário as informações de data e hora, além de informações e mensagens 

decorrentes da utilização do relógio. Esse  display  deverá ser composto com no 

mínimo 03 linhas de 15 caracteres e no mínimo 01 linha de 08 caracteres, exclusiva 

para apresentação da hora do relógio; 

XII. 0 equipamento deverá possuir icone de comunicação no  display  para indicação 

do  status  da comunicação  TCP/IP  do equipamento. Podendo ser visualizado em no 

mínimo três situações de comunicação: icone apagado: o equipamento esta sem cabo 
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de rede conectado. !cone fixo no  display:  o equipamento está com c 

conectado e icone piscando: o equipamento está com cabo de rede 

comunicando; 

XIV. Possuir  Status  de violação e sensor no  display  informando quando gabinete do 

equipamento for violado; 

XV. 0 equipamento deverá possui pictograma, que exibe um  LED  

quando ocorre um registro ou função operada com sucesso, e na cor ver 

determinado registro ou função é negado; 

XVI. Dispositivo para sinalização sonora para interação com o usuário no 

marcação do ponto; 

XVII. Relógio com precisão de 1 minuto ao ano; 

XVIII. Permitir programar na memória do equipamento: Razão Social 

CPF/CNPJ, CEI e o endereço do empregador; 

XIX. Possui bateria interna que mantém a data e horário ajustado por 1 

falta de energia elétrica, permitindo a proteção contra violação de! 

equipamento; 

XX. Possuir leitor de cartão para  cart-do modelo  Smart Card  — Contactl'  

Chip  Mifare Standart  (Philips  MF1 S50, ou equivalente); modelo est 

utilizado pela FEAS; 

XXI. Sensor biométrico óptico com resolução  minima  de 500  DPI  e alta t 

leitura da impressão digital. 

XXII. Leitor biométrico com taxa de falsa aceitação de 0,01%, e taxa de 

de 0,01% configuráveis; 

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

XXIV. Permitir variação angular para posicionamento do dedo e recon 

impressão digital de -30° a +300; 

XXV. Memória biométrica com capacidade de armazenamento para, flel  

usuários; 

XXVI. Possibilidade de cadastro de mais de uma impressão digital por 

reconhecimento automático entre as digitais cadastradas. 

XXVII. No modo de autenticação 1:1 é possível gerenciar até 100.000  di  

XXVIII. Não deve restringir a marcação de ponto dos usuários, conf 

1.510/2009-MTE e 595/2013 do INMETRO; 

bo de rede 

onectado e 

ecimento da  

minim,  500 

usuário, com 

tais; 

rme Portaria 
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XXIX. Possibilitar o cadastro de até 5 senhas  master,  para programação e 

configuração do equipamento; 

)001 Suporte para fixação do equipamento compatível com caixas de passagens 4x4 

e 4x2; 

)00a. Deve ser fornecido com fonte de alimentação de 100 a 240  VAC.  

Parágrafo Único  

I. A Contratada deverá entregar produtos novos. Não serão aceitos equipamentos 

reformados ou recondicionados. 

II. Fica a Contratada responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste 

anormal dos produtos e peças, pelo prazo de cobertura da garantia (mínimo de 12 

meses), obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem 

necessário, sem ônus adicionais A FEAS.  

III. A Contratada deverá realizar treinamento aos empregados indicados pela FEAS, a 

fim de proporcionar a correta utilização dos equipamentos. 

a. 0 treinamento referido no item anterior será custeado inteiramente pela 

Contratada, que englobará passagens aéreas, estadias, alimentação, taxas e 

outros gastos que se fizerem necessários. 0 prazo máximo para a realização 

deste treinamento será de 01 (um) mês, a partir da data de aceitação do 

equipamento. 0 local e a data previstos para a realização deste deverão ser 

indicados pela contratada, respeitando o prazo acima indicado. 

CLAUSULA TERCEIRA -- DA ENTREGA E INSTALAÇÃO 

I. A entrega dos itens, bem como sua instalação, deverá ser efetuada em até 20 

(vinte) dias consecutivos a partir do recebimento da ordem de Compra emitida pela 

CONTRATANTE, nos endereços das unidades geridas pela FEAS, a serem 

informados pela Fundação, no horário das 08h30min As 16h30min de segunda a 

sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, taxas ou outros 

presentes As Notas Fiscais correspondentes. Considerar-se-á em mora no dia 

seguinte ao vencimento deste prazo. 

II. Os equipamentos de registro eletrônico de ponto deverão ser instalados e 

devidamente configurados, pela Contratada, de acordo com as orientações do 
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fabricante, nos quantitativos, locais e prazo indicado pelo Contratante em 

de Compra, responsabilizando-se pela integridade dos equipamentos; 

Ill. A Contratada deverá empreender a execução de todos os serviços 

necessários ao completo funcionamento da solução, a citar especialme 

exclusivamente: 

a. Serviços de instalação, configuração, customização, interligaça 

todos os produtos em fornecimento, de modo que fiquem totalment 

disponíveis no ambiente da Contratante. 

b. Integrar todos os produtos  (hardware  e  software)  componente 

adquirida; 

b. A contratada deverá fornecer todas as condições para afixação 

em paredes de alvenaria ou divisórias, tais como: suportes, buchas  

ada Ordem 

e testes de  

funcionais e 

da solução 

dos relógios 

e parafusos, 

rofission ais 

e, mas não 

etc.;  

IV. A Contratada deverá designar equipes de instalação, com pe 

especializado, devidamente equipado com os instrumentos, equipament
I 

materiais necessários para a execução das instalações e em número s 

execução das atividades dentro do prazo de conclusão da instalação. 

V. A prestação de serviços de que trata este tópico não gera vinculo 

entre os empregados da contratada e a FEAS, vedando-se qualquer 

estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

VI. A instalação do equipamento deverá ser feita pelo responsável técnic 

de um empregado indicado pela FEAS, sem nenhum ônus para a 

instalação deverá compreender a realização de testes finais e ajustes qu 

equipamento em boa ordem operacional, devendo ocorrer quando da d 

dos equipamentos. Este prazo poderá ser prorrogado a interesse da FEA 

VII. A Contratada, a critério da FEAS, deverá fornecer detalhamen 

instalação, do equipamento, instruindo quanto à tensão, corrente elétri 

temperatura, dimensÕes do local, blindagens, umidade, poeira, 

poluentes, proteção ambiental e aos usuários, riscos de acidentes e to 

condições necessárias à instalação e ao funcionamento destes. 

oal técnico 

s e todos os 

ficiente para 

mpregaticio 

elação entre 

na presença 

ntratante. A 

coloquem o 

a de entrega 

técnico da 

e potência, 

articulas ou 

s as demais 

CLAUSULA QUARTA — DA GARANTIA 

I. 0 prazo de garantia dos produtos será de pelo menos 12 (doze) mes 

partir de sua instalação e completo funcionamento. 

, contados a 
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II. Serviços de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiva são parte integrante 

da garantia de funcionamento exigida, devendo, portanto, ser prestados durante todo o 

período de garantia ofertado pela licitante e abrangem todos os itens do contrato: 

a. A Contratada colocará à disposição do Contratante serviço telefônico, em 

português, para registro e abertura de chamados relativos 6 garantia de 

funcionamento dos equipamentos e sistemas, incluidos a manutenção, quando 

necessário, em dias Citeis e em horário comercial. 0 serviço deverá ser 

complementado com a possibilidade de abertura de chamados técnicos por  e-

mail  ou por  site  na internet. 

b. A manutenção corretiva da solução correrá a expensas da Contratada e 

consiste na execução de procedimentos destinados a recolocar os dispositivos, 

equipamentos ou sistema em seu perfeito estado de funcionamento, 

compreendendo substituições, configurações e instalações de componentes ou 

sistemas, nos prazos de resolução estabelecidos neste Termo de Referência. 

c. 0 atendimento ao chamado deverá ser realizado em até 24 horas e sua 

solução em até 72 horas, com fornecimento de equipamentos equivalentes ou 

superiores. Tal prazo contar-se-6 a partir do contato realizado com a Contratada, 

seja através de  e-mail,  contato telefônico,  etc.  

d. Se não for cumprido o prazo acima estipulado para devolução do 

equipamento, deverá ser providenciada sua troca. 

e. No caso de inviabilidade técnica de reparo do dispositivo ou equipamento, 

caberá 6 Contratada promover a sua substituição, em caráter definitivo, por outro 

novo e para primeiro uso, e de mesmas características técnicas ou superiores, 

observada a compatibilidade com os demais itens do contrato e com o sistema; 

Ill. A assistência técnica deverá ser prestada diretamente pelo fabricante, seu 

representante ou empresa por ele autorizada, sendo desejável que essa assistência 

se dê na área da região metropolitana do comprador. 0 Contratante, ao solicitar o 

conserto ou manutenção do produto descrito, terá compromisso da Contratada do 

envio de técnico qualificado no prazo máximo estipulado neste termo. Caso o 

equipamento não permita ser consertado no local, a empresa deverá disponibilizar 

substituto até o retorno do primeiro. 

IV. A devolução do equipamento em manutenção não poderá ultrapassar 10 (dez) dias 

úteis. 
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V. 0 prazo de garantia dos produtos será de pelo menos 12 (doze) mese 

partir de sua instalação e completo funcionamento. 

VI. Serviços de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiv 

integrante da garantia de funcionamento exigida, devendo, portanto, s 

durante todo o período de garantia ofertado pela licitante e abrangem tod 

contrato: 

a. A Contratada colocará à disposição do Contratante serviço t 

português, para registro e abertura de chamados relativos a 

funcionamento dos equipamentos e sistemas, incluidos a manute 

necessário, em dias úteis e em horário comercial. O serviço 

complementado com a possibilidade de abertura de chamados té  

mail  ou por  site  na internet. 

b. A manutenção corretiva da solução correrá a expensas da 

consiste na execução de procedimentos destinados a recolocar o 

equipamentos ou sistema em seu perfeito estado de ful  

compreendendo substituições, configurações e instalações de  co  

sistemas, nos prazos de resolução estabelecidos neste Termo de R 

c. 0 atendimento ao chamado deverá ser realizado em até 24 

solução em até 72 horas, com fornecimento de equipamentos eq 

superiores. Tal prazo contar-se-6 a partir do contato realizado com 

seja através de  e-mail,  contato telefônico,  etc.  

d. Se não for cumprido o prazo acima estipulado para 

equipamento, deverá ser providenciada sua troca. 

e. No caso de inviabilidade técnica de reparo do dispositivo ou 

caberá à Contratada promover a sua substituição, em caráter defini 

novo e para primeiro uso, e de mesmas características técnicas 

observada a compatibilidade com os demais itens do contrato e  co  

VII. A assistência técnica deverá ser prestada diretamente pelo  fa  

representante ou empresa por ele autorizada, sendo desejável que es 

se dê na área da região metropolitana do comprador. 0 Contratante, 

conserto ou manutenção do produto descrito, terá compromisso da 

envio de técnico qualificado no prazo máximo estipulado neste te 

equipamento não permita ser consertado no local, a empresa deverá 

substituto até o retorno do primeiro. 

contados a 

são parte 

r prestados 

os itens do 

efõnico, em 

garantia de 

ao, quando 

deverá ser 

nicos por e- 

ontratada e 

dispositivos, 

cionamento, 

ponentes ou 

ferência. 

horas e sua 

ivalentes ou 

Contratada, 

volução do 4) 

quipamento, 

ivo, por outro 

superiores, 

o sistema; 

ricante, seu 

a assistência 

o solicitar o 

ontratada do 

mo. Caso o 

disponibilizar 
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VIII. A devolução do equipamento em manutenção não poderá ultrapassar 10 (dez) 

dias úteis. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

I. Zelar pela perfeita entrega dos equipamentos adquiridos, respeitando as condições 

ou exigências contidas neste Termo de Referência, de acordo com os padrões de 

qualidade exigidos pela contratante e as normas técnicas e legais vigentes; 

II. Manter um responsável técnico, com poderes de representante para tratar 

diretamente com a CONTRATANTE;  

III. Fornecer números telefônicos, e-mails  ou outros meios para contato da Contratante 

com o responsável, mesmo fora do horário de expediente, sem que com isso ocorra 

qualquer ônus extra; 

IV. Atender prontamente as solicitações que se fizerem necessárias; 

V. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, bem como, assegurar os direitos e cumprimento de todas as 

obrigações estabelecidas na legislação; 

VI. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante ou de 

terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, 

devendo orientar seus empregados neste sentido, sob pena de responsabilidade civil, 

penal e administrativa; 

VII. Responsabilizar-se pelo integral cumprimento do avençado, não transferindo total 

ou parcialmente seu objeto, sem prévia e expressa anuência da Contratante; 

VIII. A contratada ficará obrigada a trocar, As suas expensas, o produto que for 

recusado por apresentar-se danificado ou que estiver em desacordo com o disposto 

neste Termo e seus anexos; 

IX. Fornecer certificado de garantia igual ou superior a 12 (doze) meses, a contar da 

data da instalação e perfeito funcionamento dos equipamentos; 

X. Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso, por 

todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados à Contratante ou a 

terceiros, por seus empregados ou serviços, indenizando quando for necessário. 
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CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

I. Acompanhar, fiscalizar, e avaliar a execução do avençado. 

II. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execução do objeto alizada em 

desacordo com este Termo de Referência. 

Ill. Notificar a Contratada, por escrito, a respeito da ocorrência de eventuais mperfeigões 

observadas no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção 

IV. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais previstas neste Termo 40 
de Referência, Edital de Embasamento e na legislação pertinente; 

V. Efetuar os pagamentos à Contratada após a execução do objeto, na forma nos prazos 

estabelecido. 

CLAUSULA SÉTIMA - DO VALOR 

Pela entrega total  do objeto, no quantitativo descrito na cláu  la  primeira, 

receberá a CONTRATADA a importância de até R$ 

para cada entrega, os seguintes valores unitários para cada item: 

o servando-se  

CÓDIGO 

TASY 
DESCRIÇÃO QTD 

EMPRESA 

Valor Unitário 

216580 Fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo 
registrador eletrônico de ponto convencional  (REP-C) 

40 

VALOR TOTAL R$0,00 

Parágrafo Único  

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão 

recursos próprios da CONTRATANTE, previstos em seu orçamento, recebiv 

Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, para atender as me 

por conta de 

is através de 

tas definidas.  

lo 
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CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO 

0 pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a emissão da nota 

fiscal correspondente aos itens efetivamente entregues, que deverá ser encaminhada até o 

01° (primeiro) dia  al  do mês subsequente ao da prestação do serviço, sem emendas ou 

rasuras, sendo necessariamente a via original; e, ainda, mediante apresentação da seguinte 

documentação: 

a) Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 

b) Certidões de regularidade com o recolhimento de FGTS; 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

Parágrafo Primeiro 

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido nas 

faturas apresentadas, esta comunicará por escrito A CONTRATADA, em até 10 (dez) dias, 

contados a partir do primeiro dia útil após a protocolização das Notas Fiscais/Fatura. Neste 

caso, o prazo previsto no caput desta Cláusula será suspenso, até que haja a regularização 

da cobrança, sendo reiniciado o prazo para pagamento da fatura a partir dessa nova data, 

sem a ocorrência de quaisquer encargos A CONTRATANTE, seja a que titulo for. 

Parágrafo Segundo  

Em sendo constatada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido após o 

pagamento da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE comunicará por escrito a 

CONTRATADA, a qual deverá efetuar o ressarcimento desses valores no faturamento do 

mês subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA NONA — DA MORA 

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais 

atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o valor devido deverá 

ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados A 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas: 
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I=(TX/100) 

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = indice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data 

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

mora anual; 

prevista para o pagamento e do efetivo 

CLAUSULA DÉCIMA — DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repa 

decorridos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta, n 

Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, de 21 

1993, Decreto Municipal n°610/2019 e Instrução Normativa n° 02/2021 — SMF, 

adotado como critério de reajuste o IPC- A. 

uação, após 

s termos da 

de junho de 

u seja, será 

Parágrafo Único  

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o 

determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão legal qu 

substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do p 

remanescente. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições c 

acréscimos que se fizerem necessários na prestação de serviços até 25%  (yin  

cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o  art.  65 da Lei 86 

Parágrafo Único  

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites est 

item anterior, exceto supressões resultantes de acordo celebrado entre os  con  

• into  ou de 

ue vier a ser 

nto ao índice  

-co  do valor 

ntratuais, os 

e e cinco por 

6/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por qualquer 

motivo, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda, em 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará sujeita As 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a. Advertência. 

b. no caso de atraso injustificado na execução do contrato, a multa de mora será 

de atél% ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida do contratado, 

observado o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 112, inciso I do Decreto 

Municipal 610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita As penalidades previstas nos 

artigos 86, 87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

c. no caso de inadimplemento do contrato, poderá ser aplicada multa punitiva de 

10% 

d. sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112, inciso I do 

Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93. 

e. Suspensào do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não superior 

a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

natureza da falta e o prejuízo causado A administração pública, de acordo com a Lei 

n.° 8666/93. 

f. Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com 

publicação na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93. 

Parágrafo Primeiro  

A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item Ill) poderão ser 

cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 
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em Lei n° 8.666/93 independentemente da ordem em que estejam previstas, 

sempre a gravidade e eventuais prejuízos causados ao Erário e os principio 

Administração. 

nsiderando 

que regem 

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONT 

recorrer às garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuiz 

pelo inadinnplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato, ou 

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada será a única e exclusiva responsável pel 

objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampl 

fiscalização dos serviços, designando, para tanto, um servidor para acompan 

poderá entre outros: 

a) Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência 

imperfeições na execução do contrato, fixando prazo para sua correção; 

b) Solicitar à empresa contratada, a substituição de qualquer produto f 

esteja em desacordo ou insatisfatório; 

c) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução dos serviço 

Parágrafo Único  

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATA 

o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TA 

TANTE de 

S causados 

promover a 

entrega do 

e completa 

mento, que 

eventuais 

rnecido que 

TE, durante 

e taxas que 

dos. 

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os  impost  

forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a ser cri 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RENÚNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucesso s, renuncia 

14 



Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro 
Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

SIF Fulda95o Esbabd de Aben5:do e ei Said. de Cudblba  

expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devolução judicial ou 

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA RESCISÃO 

0 presente contrato poderá ser rescindido sem ônus, de comum acordo entre as 

partes ou unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos artigos 78, 79 e 80 da 

Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro  

Na hipótese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, ficará obrigada a continuar 

prestando os serviços contratados por período a ser estipulado pela CONTRATANTE, a 

contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo  

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTRATADA tiver decretada 

sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudicialmente, fica o presente 

contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da resolução de eventuais pendências. 

Parágrafo Terceiro  

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá única e exclusivamente 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, 

independentemente do período de comunicação da rescisão formulado pela 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto  

O inadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá ser motivo de 

sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e danos, quando esta: 

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

b- Falir, encontrar-se em Recuperação Judicial ou dissolver-se; 

c- Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

d- Tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridades competentes, de 

acordo com a legislação em vigor; 
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e- Interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias c 

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA OBSERVÂNCIA À LEI 8.666/93 

0 presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATAD 

contidas na Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis à espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DOS GESTORES 

  

R. Capitão Argemiro Monte 
Wanderley, 

Pinheirinho 
C 

contratosfeaes@feaes.cu  
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o 

Curitiba/ PR 
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nsecutivos, 

às normas 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Juliana Rybzin 

Rimbano (matricula funcional n.° 3.720) e Ronei  Paulin (mat.  2495) como gest 

respectivamente, com a ciência dos envolvido. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA — DA VIGÊNCIA 

0 contrato vigerá por 12 (doze) meses, a contar da data da su 

podendo ser prorrogado a critério das partes e nos termos do artigo 57 da Lei 

demais alterações. 

CLAUSULA VIGÉSIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS 

A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atua 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de  Dad  

as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em 

13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de c 

houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui 

CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

I. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técni 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridad 

dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, 

proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso 

divulgação ou perda acidental ou indevida; 

unicipal n.° 

• Rodrigues 

r e suplente, 

assinatura,. 

8.666/93 e 

no presente 

Pessoais e  

special  a Lei 

a pais onde 

s dados da 

s e físicas 

de todos os 

ra garantir a 

modificação, 
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II. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão 

de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, 

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da 

CONTRATANTE; 

Ill. Garantir, que os dados pessoais nâo poderão ser revelados a terceiros, com 

exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer 

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das 

disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus 

funcionários, ou terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Paragrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer 

multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do 

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

Paragrafo segundo  

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o 

tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida do determinado 

pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias 

porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite 

mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

Paragrafo terceiro  

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem 

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas 
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R. Capitão Argemiro Montei 
Wanderley, 

as medidas técnicas de segurança da informação disponíveis, além 

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e  in  

nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento 

ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, e 

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 

e medidas 

ependente, 

que tenha 

nenhuma 

de Dados 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA— DO FORO DE ELEIÇÃO 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do 

as ações que porventura decorram do presente contrato, com renúncia expres 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim acordados, foi este instrumento lavrado, que de 

achado conforme, vai por todos assinados, na presença de duas testemun 

única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba, xx de xx)cxx  

111 
araná, para 

a qualquer 

de xxxxxx. 

Sezifredo Paulo Alves Paz XXXXXXXXXXXX 

Diretor Geral — Feas CONTRATADA 

Ordenador de Despesas 

Deise Sueli de  Pietro Caputo  

Diretor Administrativo Financeira Feas 

Pedro Henrique lgino B rges 

Assessor Jurídico — F as 

1a Testemunha 2a Testemunha 
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03/10/2022 09:40  Zimbra 

Zimbra mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: Minuta do Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para 
"Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Relógios Ponto 
do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo período 
de doze meses" 

De : Juliana aybzinski Rodrigues Rimbano 
<jrimbano@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Re: Minuta do Edital de Embasamento do 
Pregão Eletrônico para "Contratação de 
empresa para fornecimento e instalação de 
Relógios Ponto do tipo Registrador 
Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), 
pelo período de doze meses" 

Para : MireIle Pereira Fonseca 
<mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>,  

Cc  : Ronei  Paulin  
<rpaulin@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Ola MireIle 

seg., 03 de out. de 2022 09:36 

tp, 3  anexos  

Estou de acordo. 

Atenciosamente 

 

Juliana IL R. Rimbgno  
Gerente  de Rennnerasiio e Bene6dos 
Gest6o de Peconc 
(41) 3316- 59331 tejjggsslaywagyAr 

De: "Mirelle Pereira Fonseca" <mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano" 
<jrimbano@feaes.curitiba.pr.gov.br>, "Ronei  Paulin"  
<rpaulin@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Terça-feira, 27 de setembro de 2022 11:29:56 
Assunto: Minuta do Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico para 
"Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Relógios Ponto do 
tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo período de 
doze meses" 

Prezados, 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=26863&tz=America/Sao_Paulo 1/2 



vão 
onal 

setor 

cores 

Atenciosamente, 

Mirelle Pereira Fonseca 
Pregoeira 

Con:kiss& Perminente de Licitao8es 

(41) 331-5967 feees.curidba.pr.gmbr 

Sem  titulo.png 
38 KB 

Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano.vd 
244 B  

11.441 

klf(Egibti 

4.p) 

03/10/2022 09:40  Zimbra 

Segue a Minuta do Edital de Embasamento do Pregão 
Eletrônico para "Contratação de empresa para fornecimento e  instal  
de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Conven  
(REP-C), pelo período de doze meses", para análise e aprovação. 

O edital foi elaborado de acordo com as informações enviadas pelo 
solicitante, dessa forma, favor verificar os destaques em vermelho. 

Caso haja alguma alteração a ser feita, por gentileza, especifique com 
diferentes. 

Em seguida o Edital será analisado pela Assessoria Jurídica (Ajur/Feas). 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=26863&tz=America/Sao_Paulo 2/2 
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Barreto Fonseca 

rente Administrativa 

Curitiba, 06 de setembro de 2022. 

Deise SueliJ1e Pietro Caputo 

•etora Ad istrativo  Financeira  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 

Declaramos conforme o contido no  Art.  282  do Decreto n2  610/19 PMC, que os pregos fixados neste processo estão de acordo com os praticados no mercado. 

OBJETO: fornecimento e instalação de 40 (quarenta) Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C) para as unidades de negócio da Feas. 

CÓDIGO 

TASY 
DESCRIÇÃO QTD 

3T TECNOLOGIA  

COMÉRCIO, . 

MANUTENÇÃO E 

REPARAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI 

HENRY  

EQUIPAMENTOS  

ELETRôNICOS E 

SISTEMAS LTDA 

SMART POINT  LTDA - 

ME v  

GIGADATA SOLUÇÕES 

DE TECNOLOGIA LTDA - 

ME 
MÉDIA DAS 

 PROPOSTAS 

CNPJ: 30.277.342.0001-14  CNN:  01.245.055/0001-24 CNPJ: 09.213.371/0001-26 CNPJ: 13.675.465/0001-94 

Valor Unitário Valor Unitário Valor Unitário Valor Unitário Valor Unitário 

216580 
Fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo 

registrador eletrônico de ponto convencional  (REP-C) 
40 R$2.820,00' i 

/ 
R$2.400,00 1  R$2.200,00V R 2.160,0 I R$2395,00 

VALOR TOTAL R$112.800,00 Ai R$96 000,00 : R$88.000,00 \/ '' R$86.400,00 '/' R$95.800,00 

Valor total máximo: R$ 95.800,00 (noventa e cinc mil e oitocentos reais). 



O 
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na Barreto Fonseca 

te Administrativa FEAS 

Contratos 
Rua  Cap  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Capão Raso — Curitiba/PR 
81.130-160 
3316-5926 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Curitiba, 06 de setembro de 2022. 

Justificativa da Escolha dos Pregos 

Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados e, para 

garantir que pelo menos três empresas participem deste certame, que tem por 

objeto a contratação de empresa para fornecimento e instalação de Relógios 

Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo 

período de doze meses, justificamos a escolha do valor. 

Informo que as escolhas tomadas para o estabelecimento dos 

preços presentes neste processo licitatório têm, em suma, as seguintes 

justificativas: fuga de preços inexequíveis ou exacerbados (constantemente 

presentes nos orçamentos) que geram, respectivamente, o fracasso do 

processo de contratação pela falta de ofertas dado o baixo valor a ser pago 

pela instituição, e a majoração dos preços, o que ataca o principio da 

economicidade. 

Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados e, para 

garantir que pelo menos três empresas participem deste certame, informo que 

o critério adotado para o certam c. foi a média de todos os valores apresentados 

1, tendo em vista as necessidad,sJ a serem atendidas pelo setor requisitante. 

1  Artigo 30: A estimativa de prego de materiais, de equipamentos, de insumos, e de serviços 
contratados para fornecimento de bens, deverá ser elaborada com base na média aritmética 
simples de, no  minim,  três referências de prego, obtidas, isoladas ou conjuntamente, por meio 
de pesquisa de pregos no mercado, em órgãos ou em entidades da Administração Pública. 
(Decreto Municipal 610/2019) 
§2° Quando for adotada a metodologia da estimativa de prego pelo calculo da média aritmética 
simples, deverão ser excluídos os valores extremos e desarrazoados que possam alterar 
significativamente a tendência central do resultado da amostra. 
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17/08/2022 13:58 Zimbra 

Zimbra jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Proposta 

De : Adriele - Contratos 3T 
<contratos@3ttecnologia.com.br> 

Assunto : Proposta 

Para : jeacorreia@feaes.curitiba.progov.br  

ter, 14 de ago de 2022 17:20  

anexos  

Boa tarde, 

Segue os anexos abaixo, proposta comercial e termo de referencia. 

Att. 

tecnotogia 

ATT: THA INA UBISK 

FONE: +55 41 9 99244750 

ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 

DAS 08:00H AS 17:00H 

3T - FEAES .pdf 
160 KB  

Termo de Referência Relógio Ponto (1).pdf 
397  KB  

,030,104-.- A A /A 





tecnologia 

PROPOSTA CO ERCIAL 

Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba 

A 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI, agradece a oportunidade de apresentar proposta comercial. 

Somos uma das melhores empresas no fornecimento de Controle de Ponto e Acesso, 
com objetivo de ofertar as melhores e mais tecnológicas soluções do mercado, além de 
oferecer um excelente atendimento, proporcionando grande satisfação aos nossos 
clientes. 

3T TECNOLOGIA COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI 

CNPJ: 30.277.342.0001-14 

Rua Rio Piquiri, 359, VVEissópolis -  Pinhais  PR 
(41) 9 9924-4750 

Email: contratos@3ttecnologia.com.br  
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Lecno ogia 

PROPOSTA COMERCIAL 

Pinhais, 14 de agosto de 2022 

Item Equipamento Quantidade 

Equipamentos 

Valor Unitário Valor Total 

1 

Ponto  Info Henry  Super Facil ADV R4 
BIO 4M+  SMART CARD  CONTACTLESS 

* Incluso instalações e demais 
exigências do IR 

40 I R$ 2.820,00 R$ 112.800,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 112.800,00 

Raz5o Social: 3TTECNOLOGIA - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI 

CNPJ no: 30.277.342/0001-14 / Inscrigâo Estadual no: 90779643-44 

Endereço: Rua Rio Piquiri, 359 - Jardim Weissópolis, Pinhais, PR - CEP: 83.322-010 

Fone: (41) 9 9714-1025 /  E-mail:  contratos@3ttecnologia.com.br  

Banco: Banco do Brasil I Conta-Corrente: 33555-0 I Agência: 3041-4 

Validade da proposta: 60 dias I Pagamento: 30D depósito 
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17/08/2022 13:55 Zimbra 

Zimbra jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: Fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  
(REP-C) 

De : Gabriel Macena <dnc8@henry.conn.br> 

Assunto : Re: Fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico 
de Ponto Convencional  (REP-C) 

Para :  Jean  Carlos Correia <jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

ter, 14 de ago de 2022 16:53 

02  anexos 

Boa  tarde  Jean, 

segue anexo. 

Att. 

Gabriel Macena 
Dpto. de Negócios Corporativos  
Henry  Equipamentos e Sistemas Ltda.  

Email dnc8@henry.com.br  
Skype dnc8@henry.com.br   
Fone  +55 (41) 3661-0100  ramal  0240 

Cell +55 (41) 9 99004492 

—advan nad 
Nova tecnologia ADV com tela 
touchscreen e mais desempenho.  

HEN VR,  WWW. he ry.c oni hr 

Em 08/08/2022 14:20, Jean Carlos Correia  escreveu:  

Boa Tarde, 

Solicitamos orçamento para contratação de Fornecimento e instalação de Relógios Ponto do 
tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), conforme Termo de 
Referência em Anexo e tabela abaixo: 

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:  A prestação do serviço dar-se-6 nas unidades de negócio da 
Feas. 

Dependemos do valor do orçamento, para ser avaliada a possibilidade de 
CONTRATAÇÃO DIRETA ou LICITAÇÃO. 

Item Especificação Quantidade Valor unitário Valor Total 

1 

Fornecimento e instalação de Relógios 
Ponto do tipo Registrador Eletrônico de 
Ponto Convencional  (REP-C) 40 R$ R$ 

Atenciosa mente 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=13388&tz=America/Sao_Paulo  1/2 
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17/08/2022 13:55 Zimbra  

Jean Carlos Correia 
Supervisor Cargos e SaWinos  
Contratos  
(41) 3316-5717 I jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Feaes - 3.pdf 
286 KB 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=13388&tz=America/Sao_Paulo 2/2 





HENRY 
www.henry.com.br  
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HENRY  

Pinhais, 14 de agosto de 2022 

Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba 

A/C: Jean Carlos 

A empresa  HENRY  agradece a oportunidade de apresentar proposta comercial para 

fornecimento de Sistema de Controle de Ponto, conforme solicitação. 

Estou à disposição para os esclarecimentos adicionais e negociações que se fizerem 

necessários através de telefone ou  e-mail  abaixo. 

Nome:  Henry  Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda. 

Endereço: Rua Rio Piquiri, 400 

Bairro: Jardim Weissópolis 

Cidade: Pinhais 

Estado: Paraná 

CEP: 83.322-010 

Telefone/ Fax: (41) 3661 —0100 

CNPJ: 01.245.055/0001-24 

Cordialmente, 

Gabriel Macena 

Negócios Corporativos  

HENRY  Equipamentos e Sistemas Ltda.  

Email:  dnc8(Whenry.com.br  

Skype: corporativo8@henry.com.br   

WebSite: www.henry.com.br  

Fone: +55 (41) 3661- 0100 Ramal: 0240  

Cell:  +55 (41) 999004492 

41.3661.01.00 Rua Rio Piquiri, 400 - WeissóPolia iE: 90.111.008-53 
WWW.henry.com  hr D:51hais - PR Brasii 83327-0 I0 CNPI: 01.245.055/0001- 
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HENIRV 
Produtos 

Item Equipamento Quantidade 

Equipamentos 

Valor Unitário Valor Total 

1 

, 

Ponto  Info Henry  Super Facil ADV R4 

BIO 4M+  SMART CARD  CONTACTLESS 

* Incluso instalações e demais 
exigências do TR  

COD:  31000263 

40 R$ 2.400,00 R$ 96.000,00 

Valor Total da Proposta: R$ 88.000,00 

1. CONDIÇÕES COMERCIAIS 

1.1. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

• 30D 

1.2. FRETE 

• CIF 

1.3.IM POSTOS 

• Todos os impostos estão inclusos. 

1.4. PRAZO DE ENTREGA 

• 30 dias 

1.5. VALIDADE DA PROPOSTA 

• 60 Dias 

1.6. GARANTIA DE PEÇAS 

• Garantia de Peças de 12 (doze) meses direto pelo fabricante, sobre problemas 
oriundos de fabricação. 

1.6.1. A GARANTIA  SERA  EXTINTA SE: 
• 0 aterramento do sistema elétrico for deficiente. 

• Operação inadequada que resultem a quebra ou defeito de operação do sistema 
informatizado e seus periféricos. 

• Instalação elétrica fora do especificado. 

• Descargas elétricas atmosféricas, acidentes de qualquer natureza, intempéries 
provocados pela natureza ou sinistros de qualquer espécie provocados ou não por 
terceiros ou por forças da natureza. 

1.3661.0100 
w.henry.com.br  

Rua Rio Piquiri, 400 -  'Weiss6po1is 
Pinhais - PR - Brasil 83422 -010 

90.13.1.008-53 
01.245.05510001- 
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HENIRV ")) 

1.7. DADOS BANCÁRIOS 

BANCO DO BRASIL: AGENCIA N2  3404-5 
CONTA CORRENTE N2  18.757-7 

2. CONDIÇÕES TÉCNICAS 

2.1. INFRAESTRUTURA 

Segue especificações da infraestrutura necessária para instalação: 

2.1.1. Disponibilidade de local adequado para instalação livre de dutos elétricos, hidráulicos ou 
qualquer outro que possa ser danificado com a furação para a instalação dos equipamentos, 
distante de bebedouro, torneira e extintor de incêndio, caso na instalação ocorra algum 

• imprevisto conforme citado anterior, a  Henry  não se responsabiliza. 

2.1.2 Local para fixação, protegido da ação do tempo, umidade e vandalismo 

2.1.3. Ponto de alimentação 110/220  VAC  estabilizado e dedicado ao equipamento. 

2.1.4. No caso de comunicação  TCP/IP  (via rede  ethernet  ou internet) o cabo (azul) e o ponto 
(RJ 45), devem estar estruturados e crimpados conforme padrão da rede. 

2.1.5 A Passagem do cabo de rede para transmissão de dados terá que ser passado pelo cliente 
do equipamento ate o  Switch  ou  Hub  (um ponto para cada equipamento), sem emendas, 
distante de cabos energizados, em área protegida, e de forma que o cabo não atue estendido 
externamente como uma antena ou varal. 

E necessário que a instalação dos dutos para passagem dos cabos de comunicação e energia 
sejam instalados conforme as instruções do fabricante. 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NÃO INCLUSOS • • Instalação e equipamentos para rede elétrica; 
• Instalação de dutos e tomadas; 
• Equipamentos para rede lógica (cabos e conectores); 
• Sinalização Visual; 

  

41 3661.01001 Rua Rio Piquiri, 400 - VVeissOpolis 
www.henry.com.br  Pinhais  - PP - Brasil j  83322-0 id 

 

iE: 90.111.008-53 

CNP1: 01.245.055,Q001 
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I  40 

€ smartpoint 
Soluções em 
Controle de Ponto. 
Acesso e Segurança 

S fria t 15.8 t, 0 

14/08/2022 11:20 Zimbra 

Zimbra jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br  

RES: Fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto 
Convencional  (REP-C) 

De :  comercial  curitiba <comercial.curitiba@smartpoint.conn.br> seg, 13 de ago de 2022 18:25  

Assunto : RES: Fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador 403 anexos 
Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C) 

Para :  'Jean  Carlos Correia' <jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Boa tarde !  

Jean,  

Segue Orçamento solicitado. 

Atenciosamente-- 
Anne  Baungart. 
Consultora de Negócios.  

Smart Point . 

Email: comercial.curitiba@smartooint.conn.br  
Fone:  +55 (47) 3046-1952  
Celular:  +55 (47) 9.9119-9276 (Whatsapp) 

MATRIZ  PInhals,PR FILIAL- LorsdrInalPR FILIAL - ItajaUSC  

Rua Painaldo Iasi* Miranda, 94 AV. Duque de  Caxias.  2133 - Sala 01 Pua  Karl Pichard Breitteribauch. 
Alto TartimA - Vila Ipiranga - Lor0199/PR 126 - Vita OperSala - Itaiai/SC 

141.1 3033-4090 Tel.:03)3064-2133 Tel:1471 3049-1952 

De:  Jean  Carlos Correia <jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Enviada em: quarta-feira, 8 de agosto de 2022 14:21 

Para: comercial@smartpoint.com.br; comercial.curitiba@smartpoint.com.br  

Assunto: Fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C) 

Boa Tarde, 

Solicitamos orçamento para contratação de Fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo 
Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), conforme Termo de Referência em 
Anexo e tabela abaixo: 

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:  A prestação do serviço dar-se-á nas unidades de negócio da Feas. 

Dependemos do valor do orçamento, para ser avaliada a possibilidade de 
CONTRATAÇÃO DIRETA ou LICITAÇÃO. 

     

Item  Especificação Quantidade Valor unitário Valor Total 

     

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=13325&tz=America/Sao_Paulo  1/2 
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14/08/2022 11:20 Zimbra 

Fornecimento e instalação de 

• 

https://webmail.cu  ritiba.p rgov. br/h/printmessage?id=13325&tz=America/Sa  o_Pa u lo 2/2 /4 
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14/08/2022 11:20 Zimbra rio  
R$ 

Atenciosamente  

 

Jean  Carlos Correia 
Supervisor Cargos e Salários 

Contratos 

(41) 3316-5717 I  jeacorreiageaes.curitiba.pr.gov.br  

....  PROPOSTA  FEAS 13.06.2022.pdf 
200 KB 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=13325&tz=America/Sao_Paulo 3/2 

1  
Relógios Ponto do tipo Registrador 
Eletrônico de Ponto Convencional  
(REP-C) 

40 R$  
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s ar t m  
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PROPOSTA COMERCIAL 

PELA PRESENTE, APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA COMERCIAL PARA A AQUISIÇÃO DOS 
BENS ABAIXO DESCRITOS. 

> Empresa:  Smart Point  Ltda — ME 
> Denominação social:  Smart Point  Ltda — ME 
> CNPJ: 09.213.371/0001-26 
> Inscrição Estadual: 90423631-43 I Inscrição Municipal: 56896 
> Endereço: Rua Reinaldo José Miranda n° 94, Bairro: Alto Tarumã, 
> Cidade: Pinhais, Estado:  Parana  
> CEP: 83325-625 
> Telefone: 41 3033-4060 I  E-mail:  comercial.curitiba@smartpoint.com.br  l'anco: Banco do Brasil I Agência n°: 2456-2 I Conta corrente N°: 38856-4 
> nderego da agencia: Av. Camilo  di  Lellis, 348 — 
> Centro, Pinhais - PR, 83323-000 
> Representante: Rogerio Lacerda Marchiore e Cargo: sócio administrador 
> Carteira de Identidade: 6.843.739-3 I CPF N°: 027.946.109-70 

Item Especificação Qtd. Valor 
unitário 

Valor Total 

1 

Fornecimento e instalação de 
Relógios Ponto do tipo Registrador 
Eletrônico de Ponto Convencional  
(REP-C) 

40 R$ 2.200,00 R$88.000,00 

Total: R$ 88.000,00 ( oitenta e oito mil reais) 

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos 
da Lei n.° 8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, do Decreto n.° 10.024/2019, bem como de suas 
atualizações, propondo à Este Município a execução do objeto desta licitação, obedecendo as 
estipulações do correspondente Edital e asseverando que: 

No preço final de nossos fornecimentos estão inclusos todos os custos diretos ou 
indiretos, os tributos e demais encargos fiscais e trabalhistas, bem como todos os itens 
e materiais necessários a perfeita prestação do objeto licitado. 

Matriz: Rua Reinaldo Jose Miranda, 94 I Alto Tarumã I Pinhais — PR I 83325-625 I 41 3033-4060 

II a - — .e _ ! ! 7 ! 0 

www.smartpoint.com.br  
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4..,s1 ï/i)artpoinst 
www.smartpoint.com.br  

2 0 prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contado da disputa do 
presente certame. 

OBS: NO VALOR ACIMA ESTÁ COMPREENDIDO, ALÉM DO LUCRO, ENCARGOS, TRIBUTOS E 

QUAISQUER DESPESAS DE RESPONSABILIDADE DA PROPONENTE QUE, DIRETA OU 

INDIRETAMENTE. 

FORMA DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM 0 CONTIDO NO EDITAL. 

- NOSSA EMPRESA SE ENQUADRA  NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA, NOS TERMOS DO  ART.  

110° DA  LC  123/2006 E NÃO ESTA INSERIDA NAS EXCLUDENTES HIPÓTESES DO § 4° DAQUELE 
ARTIGO. 

Pinhais, 13 de agosto de 2022. 

lry) 

Rogerio Lacerda Marchiore 
RG: 6.843.739-3 

CPF: 027.946.109-70 
CNPJ: 09.213.371/0001-26 • RAZÃO SOCIAL:  Smart Point  Ltda - ME 

I-69. 1 171/0001 261  
MAU  POUT  LIDA 

Rua Re:naldo Jose Miranda, 94 
A(to1artn - CEP - 83325-625 

L PINHAIS - PH  

Matriz: Rua Reinaldo José Miranda, 94 I Alto Tarumã I Pinhais — PR I 83325-625 I 41 3033-4060 
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17/08/2022 14:00 Zimbra 

Zimbra jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: Fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  
(REP-C) 

De :  Guilherme  Tramujas <guilherme@gigadata.com.br> qua, 15 de ago de 2022 08:41  

Assunto : Re: Fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador anexos 
Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C) 

Para :  Jean  Carlos Correia <jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Bom dia,  Jean:  

Segue nossa proposta para fornecimento de relógio ponto atualizada, conforme solicitado, com todos os encargos 
e servigosinclusos. 

Ficamos à disposição. 

Atenciosamente-- • Guilherme Tramujas Vasconcellos 
Gigadata Soluções em Tecnologia.  

Email guilherme(&gigadata.com.br  
Fone  (41) 3023-5676 
Skype guilherme.gigadata  

Livre  de virus. www.avast.com. 

Em qua., 8 de jul. de 2022  às  14:15, Jean Carlos Correia leacorreia©feaes.curitiba.or.gov.br> escreveu:Boa  
Tarde, 

Solicitamos orçamento para contratação de Fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo 
Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), conforme Termo de Referência em 
Anexo e tabela abaixo: 

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:  A prestação do serviço dar-se-6 nas unidades de negócio da Feas. 

Item Especificação Quantidade Valor unitário Valor Total 

1 

Fornecimento e instalação de Relógios 
Ponto do tipo Registrador Eletrônico de 
Ponto Convencional  (REP-C) 40 R$ R$ 

Atenciosamente  

Jean  Carlos Correia 

Supervisor Cargos e Salários 

Contratos 

(41) 3316-5717 I jeacorreia@teaes.euritiba.pr.gov.br  
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A Comissão de Licitação da FEAS 
R. Lothário  Boutin,  90 Pinheirinho — Curitiba/PR 
CEP 81.110-522 

(41) 3316-5959 

www.feas.curitiba.prgov.br  

  

 

Ref:  Registrador Eletrônico de Ponto 

Proposta Comercial 

Dados da Empresa: 

Razão Social: GIGADATA soLugõEs DE TECNOLOGIA LTDA — ME 

CNPJ: 13.675.465/0001-94 

Endereço: Rua Hermenegildo Bonat, 648 — Xaxim — CEP: 81810-280 — Curitiba - PR 

Telefone: (41)3023-5676 /  e-mail:  gigadata@giaadata.com.br  

Vendas e Assistência Técnica 
Relógio Ponto e Soluções de Controle de Acesso 

giqadataPqiqadata.com.br  
www.qiqadata.com.br  
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_e Tearc,:agia 

Item Descrição NCM Quant. Valor Unitário Valor Total 

1 

Registrador Eletrônico de Ponto  (REP)  
compatível com a Portaria 373 do 
Ministério do Trabalho e Emprego, com 
comunicação TCP -IP,  web server  
embarcado e 2 portas USB,  display  
touchscreen, leitor para cartão Mifare, 
capacidade para 15.000 digitais, 
configuração 1:1 e 1:N, armazena até 10 
milhões de registros, instalação, suporte e 
assistência técnica inclusos. 

85437099 40 R$ 2.160,00 R$86.400,00 

Garantia dos produtos: 12 (doze) meses. 

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Declaramos que nos pregos cotados estamos computando todos os custos necessários, para 
a execução dos serviços, bem como tributos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, 
comerciais e quaisquer outras despesas necessárias ao fiel e integral cumprimento do objeto, 
e não serão solicitados acréscimos, a qualquer titulo, sendo os serviços prestados sem ônus 
adicional. 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar a Ata de 
Registro de Preços dela advinda; 
Declaramos que estamos cientes, de acordo e cumpriremos todas as condições presentes no 
Edital de Embasamento, Termo de Referência e demais documentos referentes a este certame. 

Curitiba, 15 de agosto de 2022. 

Atenciosamente 

Guilherme Tramujas Vasconcellos 

GIGADATA SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA — ME 

CNPJ: 13.675.465/0001-94 

(41)3023-5676  

e-mail:  guilherme@gigadata.com.br  

Vendas e Assistência Técnica 
Relógio Ponto e Soluções de Controle de Acesso 

qiqadata(@qiqadata.com.br  
www.qiqadata.com.br  
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23/09/2022 11:12  

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
, 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
30.277.342/0001-14 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

23/04/2018 

NOME EMPRESARIAL 

3TTECNOLOGIA - COMERCIO, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS LIDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas 
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, 
exceto tratores 
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 

110  46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e 
pegas 
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na  Internet  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e  industrials  não especificados anteriormente, sem 
operador 
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados 
anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R RIO PIQUIRI 
NÚMERO 
359  

COMPLEMENTO 

CEP 

83.322-010 
BAIRRO/DISTRITO 
WEISSOPOLIS 

MUNICÍPIO 
PINHAIS 

UF 

PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CONTRATOS@311ECN0L0GIA.COM.BR  
TELEFONE 

(41) 3732-3880 

111  ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA siTuAgÃo CADASTRAL 
23/04/2018 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 23/09/2022 As 11:12:47 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 

1/1 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

01.245.055/0001-24 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE

/1 
 ABERTURA 

12/06996 

NOME EMPRESARIAL  
HENRY  EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
A CASA DO EQUIPAMENTO 

PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
26.10-8-00 - Fabricação de componentes eletrônicos 
26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, pegas e acessórios 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 

10 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e 
pegas 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e pegas 
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizaveis 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e  industrials  não especificados anteriormente, sem 
operador 

CÓDIGO E DESCRIÇÂO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R RIO PIQUIRI 
NÚMERO 

400  
COMPLEMENTO 

CEP 
83.322-010  

BAIRRO/DISTRITO 
JD  WEISOPOLIS 

MUNICÍPIO 
PINHAIS 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

DIRETORIA@HENRY.COM.BR  
TELEFONE 

(41) 3661-0100 
_ 

I!  ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
18/10/2003 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 23/09/2022 As 11:13:05 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 

1/1 
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CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados 
anteriormente 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizávels 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
73.19-0-02 - Promoção de vendas 
77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 
77.33-1-00 -Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
85.99-6-03 - Treinamento em informática 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
09.213.371/0001-26 
MATRIZ 

  

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
01/11/2007 

   

   

NOME  EMPRESARIAL  
SMART POINT LTDA  

TÍTULO  DO  ESTABELECIMENTO  (NOME DE FANTASIA) 
SMART POINT  

PORTE 

EPP 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R REINALDO  JOSE  MIRANDA 

NÚMERO 
94 

COMPLEMENTO 

 

CEP 
83.325-625 

BAIRRO/DISTRITO 
ALTO TARUMA  

MUNICÍPIO 
PINHAIS  

UP 
PR  

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
COMERCIAL@SMARTPOINT.COM.BR  

TELEFONE 

(41) 3033-4060/(43) 3064-2133 

 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*.***  

elSITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

   

  

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

01/11/2007 

   

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

23/09/2022 11:13 

(rev'  

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 23/09/2022 às 11:13:30 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
13.675.465/0001-94 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

11/05/2011 

NOME EMPRESARIAL 

GIGADATA SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 

EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
61.90-6-01 - Provedores de acesso As redes de comunicações 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
• R HERMENEGILDO BONAT 

NÚMERO 
648 

COMPLEMENTO 
....**** 

CEP 
81.810-280 

BAIRRO/DISTRITO 
XAXIM 

MUNICÍPIO  
CURITIBA 

UP  
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ADMINISTRATIVO@GIGADATA.COM.BR  
TELEFONE 

(41) 3023-5676 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
11/05/2011 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
********  

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 23/09/2022 As 11:14:11 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 
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N° 152 - ANO XI 

CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2022 

C6iR 
1,11  

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS 

PORTARIA N°64 

"Designa servidores para atuarem como pregoeiros e 

membros de equipe de apoio nos processos 

licitatórios." 

ODIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS, no uso da competência que lhe foi 
delegada por meio do Decreto Municipal n.° 351/2019 e, em conformidade com o disposto na Lei Federal n.° 8.666/93 e 
alterações, na Lei Federal n.° 10.520/02, e no Decreto Municipal 1.235/2003. 
RESOLVE:  
Art.  1° Designar os servidores abaixo relacionados para atuarem como pregoeiros e membros de equipe de apoio nos 
processos licitatórios, nos processos de Dispensas de Licitação e lnexigibilidade de Licitação, no âmbito da Fundação Estatal 
de Atenção A Saúde — Feas. 

Pregoeiros:  
Juliano  Eugênio da Silva - matricula n.° 277 
Mirelle Pereira Fonseca - matricula n.° 1.822  
William  César Barboza - matricula n° 1.828 
Veridiane De Paula Macedo  Sotto  Maior — matricula n.° 3.873 
Equipe de apoio:  
Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro — matricula n° 3.448  

Art.  2° 0 Pregoeiro e Equipe de Apoio serão devidamente indicados no edital de embasamento para cada processo licitatório.  
Art.  3° Caberá ao Pregoeiro a elaboração e julgamento dos procedimentos licitatórios na modalidade Pregão e compras por 

4 
  "--  lo  eletrônico, bem como demais funções pertinentes, em conformidade com a Legislação vigente. p 
rt. 4° Caberá aos servidores 6 inclusão no Sistema BIONEXO E PUBLINEXO, dos dados resultantes da formalização dos 

processos de Dispensa de Licitação e Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o disposto na Artigos 24 e 25 da Lei Federal 
n.° 8.666/93.  
Art.  50  0 mandato dos pregoeiros será de 01 (um) ano, com efeitos a partir de 10  de agosto de 2022.  
Art.  6° Ficam revogadas quaisquer disposições contrárias. 

Fundação Estatal de Atenção A Saúde, 8 de agosto de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

PORTARIA N°65 

"Reestrutura a 18  Comissão Permanente de Processo 

Administrativo Disciplinar (2022/4)" 

0 Diretor Geral da Feas, no uso das atribuições e competência conferidas pelos artigos 13, inciso VIII, alínea "h" e inciso IX do 
Estatuto da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas e artigo 18 do Decreto Municipal n° 1.688 de 20 de dezembro de 
2013, 
RESOLVE: 

Página 71 
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Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Vanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

„
bp 

Memorando 253/2022 —  CPL Em 03 de outubro de 2022. 

A Assessoria Jurídica Feas: 

Encaminhamos a Minuta de Edital de Embasamento de Pregão Eletrônico 
referente ao Processo Administrativo n° 254/2022, para análise e posicionamento jurídico. 0 
referido processo administrativo diz respeito a "Contratação de empresa para 
fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto 
Convencional  (REP-C), pelo período de doze meses”. 

solicitante. 
Elaboramos o Edital com base nas informações enviadas pelo setor 

A Publicação dar-se-6 no Diário Oficial — Atos do Município de Curitiba. 

Respeitosamente, 

Documento assinado digitalmente 

MIRELLE PEREIRA FONSECA 
Data: 03/10/202209:58:42-0300 
Verifique em https://verificador.itlbr  

Mirelle Pereira Fonseca 

Pregoeira 

Página 1 de 1 





Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

vvww.feas.curitiba.pr.gov.br  

MINUTA 

EDITAL DE EMBASAMENTO 

Processo Administrativo n° XX/2022. 

Pregão Eletrônico n° xxx/2022. 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas informa que realizará Pregão 

Eletrônico, cujo Edital assim se resume. 

Objeto: "Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Relógios 

Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo 

período de doze meses." 

Com cota para Ampla Concorrência e cota Exclusivo ME/EPP. 

Propostas, documentos e lances: Serão recebidos, exclusivamente, através da 

internet no portal de compras governamentais (www.compras.gov.br), nos seguintes 

prazos: 

Inicio do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:00 h do dia xx de xxxx de 2022 

Término do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:40 h do dia xx de xxxx de 2022 

Data de inicio da sessão pública 08:40 h do dia xx de xxxx de 2022 

Informação: Considerando a legislação vigente, este pregão possui item que terá cota 

reservada de 25% de seu quantitativo total para disputa exclusiva entre ME/EPP. 

Curitiba, xx de xxxxxx de 2022. 

MireIle Pereira Fonseca  

Pregoeira 
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1 — Introdução 

1.1. A Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba 

público que realizará processo licitatório na modalidade Pregão, na  form  

através do Portal de Compras Governamentais (www.compras.gov.br) 

será do tipo "menor prego por item". Legislação aplicável: lei n.° 8.6 

10.520/2002; lei complementar n° 123/2006; disposições dos decretos 

1.235/2003; 2.028/2011; 104/2019; 290/2016; e 610/2019, naquilo 

compatível, além do contrato de gestão celebrado entre o município de 

Feas e Processo Administrativo n.° 190/2022 — Feas, bem como as cláu 

descritas. 

Feas torna 

eletrônica, 

A licitação 

6/93; lei n.° 

unicipais n° 

e lhes for 

Curitiba e a 

ulas abaixo 

é de R$ 1.2. 0 valor máximo estimado deste Pregão Eletntinic 

95.800,00. 

1.3. As despesas decorrentes da aquisição dos serviços 

conta de recursos próprios da Feas (CNPJ 14.814.139.0001-83), previ 

orçamento, recebiveis através de contrato de gestão celebrado com o 

Curitiba, para atender as metas definidas. 

orrerão por 

tos em seu 

unicipio de 

2 — Indicagão Do Pregoeira E Da Equipe De Apoio 

2.1. A Pregoeira e equipe de apoio designados por meio d 

64/2022 — Feas, responsáveis por este Pregão Eletrônico são 

Pregoeira: 

MireIle Pereira Fonseca. 

Equipe de Apoio 

Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro 

Veridiane De Paula Macedo  Sotto  Maior; 

Pregão Eletrônico n° xx/2022 — Feas 

Portaria n.° 
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2.2. Na ausência da Pregoeira responsável, o presente pregão será 

conduzido e julgado por um dos agentes designados como equipe de apoio. 

2.3. 0 julgamento da licitação dar-se-6 pela Pregoeira, com base nas 

condições previstas neste edital. 

2.3.1. Havendo necessidade de análise técnica para aferir relação de 

compatibilidade da oferta da licitante com as condições exigidas em edital, o órgão 

promotor ficará responsável por essa avaliação. 

3 — Objeto da licitação 

3.1. 0 objeto desta licitação é "Contratação de empresa para 

fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de 

Ponto Convencional  (REP-C), pelo período de doze meses.", conforme 

especificações contidas neste edital, seus anexos e no formulário proposta 

eletrônico. 

3.2. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas 

no Compras Governamentais e as especificações constantes neste Edital, 

prevalecerão as últimas. 

3.3. Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas, 

os seguintes anexos: 

Anexo 1— Termo de Referência. 

Anexo 2— Modelo de Proposta. 

Anexo 3— Justificativas detalhada. 

Anexo 4— Valores máximos permitidos. 

Anexo 5— Referencial de preços balizador. 

Anexo 6— Minuta do termo contratual 

4— Das impugnações, esclarecimentos e comunicados 
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4.1. Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão espondidos 

quando solicitados ao Pregoeira, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura da licitação, devendo ser: 

4.1.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante nD cabeçalho 

deste termo; 

4.1.2. No seguinte endereço eletrônico: 

mifonsecaafeaes.curitiba.prgov.br  

i 

 4.1.4. As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizad s no portal 

de compras governamentais para ciência de todos os interessados. dever das 

empresas interessadas acompanhar os boletins de esclarecimentos e _i  itidos pela 

Pregoeira no portal de compras governamentais. 

4.1.5. 0 Pregoeira decidirá sobre o esclarecimento no prazo de até 1 (um) 

dia  ON. 

4.2. Eventuais impugnações ao presente Edital poderão ser feitas até as 

17 horas do dia XXXXX, dois dias ateis antes da data fixada para a r alização da 

sessão pública do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante. 

4.3. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao 

Pregoeira, e conter o nome completo do responsável, indicação da rr odalidade e 

número do certame, a denominação social da empresa, número do CN J, telefone, 

endereço eletrônico para contato, devendo ser: 

4.3.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante n o cabeçalho 

deste termo; 

4.3.2. No seguinte endereço 

mifonsecae,feaes.curitiba.prgov.br  

eletrônico: 

4.4. A impugnação será julgada em até um dia 60, a contar da data de 

seu expresso recebimento e a resposta será disponibilizada no  site  de compras 

governamentais. 
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4.5. Comunicados — Qualquer comunicado emitido pela Pregoeira será 

divulgado no portal de compras governamentais; o qual também poderá ter seu texto 

disponibilizado no  "chat"  deste pregão eletrônico. 

4.6. As solicitações feitas fora dos meios e prazos aqui estipulados não 

serão conhecidas. 

4.7. É de responsabilidade única e exclusiva das empresas interessadas 

acompanharem os boletins de esclarecimentos e os comunicados emitidos. Não 

serão aceitas reclamações baseadas no desconhecimento do teor desses 

documentos. 

4.8. Durante a sessão de envio de lances, o Pregoeira não fará 

atendimento aos fornecedores através de telefone, somente através do  "chat"  de 

mensagens. As dúvidas devem ser dirimidas antes do inicio do processo de Pregão 

Eletrônico 

5— Condições De Participação 

5.1. A participação neste Pregão Eletrônico importa à proponente irrestrita 

aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na 

observância da legislação em vigor, dos regulamentos, normas administrativas e 

técnicas aplicáveis, inclusive quanto aos recursos. 

5.2. Somente poderão participar da presente Licitação: 

5.2.1. Interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF. 

5.2.2. Satisfaçam integralmente as condições deste Edital; 

5.2.3. Estejam regularmente estabelecidos no pais, cuja finalidade e ramo 

de atuação principal estejam incorporados ao objeto do presente Pregão Eletrônico 

e que execute atividade pertinente e compatível com este objeto. 
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5.2.4. Estejam cadastradas no sistema compras governament 

5.2.5.  Sera  concedido tratamento favorecido para as micro 

empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas  men  

artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor 

física e para o microempreendedor individual — MEI, nos limites previ 

Complementar n° 123, de 2006. 

5.2.6. 0 item deste pregão terá cota reservada 

quantitativo total para disputa Exclusiva entre ME/EPP. 

mpresas e 

onadas no 

ral pessoa 

tos da Lei 

5.3. Não poderão participar desta licitação: 

5.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

tivos, na forma da legislação vigente; 

5.3.2. Empresas que tenham sido declaradas inid6neas por 

fera federativa ou suspensas de licitar ou impedidas de  con  

Município de Curitiba, enquanto durarem os efeitos da sanção 

5.3.4. nenhum servidor, seu cônjuge, companheiro, parente e 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau poderá ser diret 

rio, controlador ou integrar conselho de empresa fornecedora 

ze qualquer modalidade de contrato com o Município, sob pe 

são, nos termos do  art.  98 da Lei Orgânica do Município; 

5.3.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Públi 

atuando nessa condição (Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário) 

5.3.6. Empresas que se encontrem sob falência, dissolução, 

judicial ou extrajudicial, exceto empresas com plano de recu 

lhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicia 

de recuperação homologado judicialmente. 

- OSCIP, • 

administra- 

ualquer es-

atar com o 

linha reta, 

r, proprieta-

u que reali- 

de demis- 

5.4. Os Secretários Municipais, o Procurador-Geral do Munic 

pantes de cargo em comissão, os de função de confiança, bem como to 

dores e empregados públicos Municipais, da Administração Direta e lndi 

derão firmar contrato com o Município antes de decorridos 90 (novent 

findos os respectivos vínculos. 
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5.5. Nesta licitação não será aceita a participação de empresas em con-

sórcio, visando a ampliação da disputa. 

5.6. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará 

"sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo As seguintes 

declarações: 

5.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus  arts.  42 a 49. 

5.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o 

prosseguimento no certame; 

5.6.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" 

apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

5.6.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital 

e seus anexos; 

5.6.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e 

que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalicias; 

5.6.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.6.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 

anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
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5.6.6 que a proposta foi elaborada de forma independente. 

5.6.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, mpregados 

executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos  III  e 

IV do  art.  1° e no inciso Ill do  art.  50  da Constituição Federal; 

5.6.8 que os serviços são prestados 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 As regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no  art.  93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho 

de 1991. 

5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante As sanções previstas em lei e neste Edital. 

6— Credenciamento 

6.1. 0 Credenciamento é o nível básico do registro cadastra no SICAF, 

que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em 

sua forma eletrônica. 

6.2. Os interessados em participar desta Licitação de erão estar 

previamente credenciados no Sistema de Cadastramento U ificado de 

Fornecedores — SICAF e perante o Sistema Integrado de Administração de Serviços 

Gerais — SIASG, pelo  site  www.compras.gov.br. 

6.3. 0 cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal •e Compras 

governamentais, no sitio www.compras.gov.br, por meio de certif.'  ado  digital 

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP - Brasil 

6.4. Os interessados em participar desta licitação, prefe ncialmente, 

também poderão estar inscritos no Portal de Compras do Município de Curitiba (E-

Compras): http://vvww.e-compras.curitiba.prgov.br, a fim de possibilitar emissão do 
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Certificado de Registro Cadastral —  CRC,  nos termos do Decreto Municipal n° 

104/2019; 

6.5. 0 uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de 

responsabilidade exclusiva do licitante, não cabendo ao provedor do sistema ou a 

Feas responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

6.6. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica 

responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a 

realização das transações inerentes ao Pregão na forma Eletrônica. 

6.7. 0 licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema 

qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso 

da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

6.8. 0 licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances. 

6.9. É de exclusiva responsabilidade da empresa interessada a solicitação 

e manutenção de sua respectiva chave de acesso perante o provedor do sistema 

compras governamentais. 

6.10. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus 

dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

6.10.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

7— Apresentação Da Proposta De Pregos E Envio Dos Documentos 
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7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio 

concomitantemente com os documentos exigidos no edital, propo 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabel 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-6 automaticame 

de envio dessa documentação. 

7.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos exi 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os doc 

habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes 

acesso aos dados constantes dos sistemas. 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Po 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma 

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do  art.  43, § 10 da  LC  n° 123, 

7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações 

eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsave 

decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

o sistema, 

ta com a 

cidos para 

te a etapa 

idos neste 

entos de • 
direito de 

e deverão 

strição de 

de 2006. 

o sistema 

pelo ônus 

mensagens • 
7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poder 

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente 

sistema; 

retirar ou 

seridos no 

7.7. Não  sera  estabelecida, nessa etapa do certame, 

classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocor 

realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitaçã 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

ordem de 

erá após a 

do licitante 

Pregoeira e 
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8— Do preenchimento da proposta 

8.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

8././. Valor unitário do item; 

8.1.2. Marca; 

8.1.3. Fabricante; 

8.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, 

o modelo, prazo de validade ou de garantia, quando for o caso; 

8.1.5. Neste campo descrição, as propostas não podem conter qualquer 
identificação do licitante proponente tais  conic)  nome, CNPJ. telefone,  e-
mail, etc.,  sob pena de desclassificação.  

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciarios, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

8.4. 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. 

8.5. 0 prazo de validade da proposta não  sera  inferior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de sua apresentação. 

8.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas e neste edital, sob pena de 

desclassificação. 
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8.7. Não serão aceitas propostas e/ou documentos encaminhados fora do 

horário determinado nem em outro meio que não através do portal de compras 

governamentais. 

8.8. 0 envio de uma proposta para este Pregão Elet-ônico será 

considerado como evidência de que a proponente: 

8.8.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os 

comparou entre si e obteve do Pregoeira informações sobre  qua  quer ponto 

duvidoso antes de apresenta-la; • 
8.8.2. Considerou que os elementos desta Licitação lhe Permitem a 

elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

8.8.3. Esta de acordo com todos os termos editalicios; 

8.8.4. Sendo vencedora da Licitação, assumirá integral resp nsabilidade 

pela entrega do objeto licitado; 

8.9. A empresa que utilizar qualquer forma passivel de idertificação no 

sistema eletrônico terá sua proposta desclassificada pela Pregoeira e não poderá 

participar da fase de lances. 

9— Abertura da sessão pública e classificação das propostas 

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-6 em sessão pública, por 

meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2. 0 Pregoeira verificará as propostas apresentadas, des,lassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabeleci-

dos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência. 
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9.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no siste-

ma, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento de-

finitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.6. 0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

9.7. 0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o Pregoeira e os licitantes. 

10— Formulação dos lances: modo de disputa aberto e fechado 

10.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lan-

ces exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informa-

dos do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

10.2. 0 lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

10.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o ho-

rário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

10.4. 0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou per-

centual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

10.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo 

de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

10.5.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleato- 
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riamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

10.5.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá opor-

tunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços 

até dez por cento superiores Aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.5.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condiçõr definidas 

neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 

classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.5.4 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o 

sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

10.5.5. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabele-

cida nos itens anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais li-

citantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam oferiar um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerrarinento deste 

prazo. 

10.5.6. Poderá o Pregoeira, auxiliado pela equipe de apoiol  justificada-

mente, admitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classifi6do na eta-

pa de lance fechado atender às exigências de habilitação. 

10.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

do aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

prevalecen- 

  

10.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informa-

dos, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do li-

citante. 
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10.8. No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos lici-

tantes para a recepção dos lances. 

10.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeira per-

sistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoei-

ra aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.10. 0 Critério de julgamento adotado será o menor prego por item, 

conforme definido neste Edital e seus anexos. 

10.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de 

sua proposta. 

10.12. Em relação a itens não exclusivos para participação de microem-

presas 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 em-

presarial. 0 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  n° 123, de 2006. 

10.12.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira co-

locada. 

10.12.2. 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, conta-

dos após a comunicação automática para tanto. 
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10.12.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno p 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,  pa  

cio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

10.12.4. No caso de equivalência dos valores apresentados 

empresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos  interval  

cidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para qu 

que aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.12.5. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa abert 

rte  melhor 

onvocadas 

encontrem 

a o exerci- 

las micro-

s estabele-

se identifi- 

eguidas de 

e fechado. 

10.13. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, 

desempate será aquele previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 

10.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora será s 

sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

10.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão públi 

eira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao  licit  

nha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor propost 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

10.16. A negociação será realizada por meio do sistema, 

acompanhada pelos demais licitantes. 

10.17. Serão aceitos lances com até 04 (quatro) casas deci 

virgula. 

critério de 

rteada pelo 

a, o Prego-

nte que te-

vedada a 

odendo ser 

ais após a 

11 - Envio da proposta de pregos 
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11.1. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a ne-

gociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresenta-

dos. 

11.2. É.  facultado ao Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no  chat  pelo licitante, antes de findo o prazo. 

11.3. 0 licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a docu-

mentação indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-6 ás sanções 

previstas neste Edital. 

11.4. A proposta deverá conter: 

11.4.1. Proposta de preços, vedado o preenchimento desta com dados 

aleatórios, sob pena de desclassificação; 

11.4.2. Preços unitários e totais, em Real, em algarismo, com no máximo 

quatro casas após a virgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previ-

são inflacionária; 

11.4.4. Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tribu-

tos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despe-

sas necessárias à execução do objeto; 

11.4.5. Indicação de fabricante, marca e modelo, bem como catálogo co-

mercial com o produto a ser fornecido, se for o caso. 

11.4.6. Prazo de validade da proposta de, no  minim,  60 (sessenta) dias, 

contados da data de abertura da licitação. 

11.5. Após o encerramento da sessão de lances e negociações, esta será 

suspensa, a fim de que o Pregoeira possa proceder à análise e julgamento, bem 

como proceder ao julgamento da habilitação das empresas classificadas. 
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12 — Da aceitabilidade da proposta 

12.1. Encerrada a etapa de negociação e envio de documentos, a sessão 

será suspensa para que o Pregoeira examine a proposta classificada em primeiro lu-

gar quanto à adequação ao objeto e A compatibilidade do preço em relag-o ao máxi-

mo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. Para t nto, poderá 

solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Feas 

12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, q e apresen-

tar preço final superior ao preço máximo fixado, desconto menor do que o mínimo 

exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente p eços global 

ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, inda que o 

ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,  ex  eto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licita te, para os 

quais ele renuncie a parcela ou A totalidade da remuneração. 

12.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, Pregoeira : 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, a ordem de 46  
classificação. 

12.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeira poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos 

e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessí-

vel a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

12.6. 0 desatendimento de exigências formais não essenciai não impor-

tará o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamen 8 do ato, ob-

servados os princípios da isonomia e do interesse público. 
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12.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especi-

ficações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante 

do serviço ou da área especializada no objeto. 

12.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeira 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

13 — Julgamento Da Habilitação 

13.1. Somente serão julgadas as habilitações das empresas que 

forem classificadas. 

13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação 

dos licitantes detentores das propostas classificadas, o Pregoeira verificará o even-

tual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à exis-

tência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, me-

diante a consulta aos seguintes cadastros: 

13.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — 

CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portalda-

transparencia.gov.br/ceis);  

13.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Im-

probidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (wvvw.cnj.jus.br/improbidade  adm/consultar_re-

querido.php). 

13.2.3. Lista de Inidemeos e o Cadastro Integrado de Condenações 

por Ilícitos Administrativos — CADICON, mantidos pelo Tribunal de 

Contas da União — TCU; 

13.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa lici-

tante e, no caso do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbi-

dade Administrativa (CNCIA), do CNJ, também de seu sócio majoritário, por força do 

artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao res- 
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ponsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da  qua  seja sócio 

majoritário. 

13.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeira reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

13.6. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos lici-

tantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação eco-

nômica financeira. 0 documento de qualificação técnica abaixo exigido deverá ser 

enviado junto à proposta eletrônica, como forma de anexo. 

13.7. É dever do licitante atualizar previamente as comprov 96es cons-

tantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da ses ao pública, 

ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a resp ctiva docu-

mentação atualizada. 

13.8. 0 descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do lici-

tante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de crtidões feita 

pela Pregoeira lograr êxito em encontrar as certidões válidas. 

13.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

habilitação 

Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

13.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do p 

to de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-c 

do houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

13.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com i 

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

eenchimen-

gitais quan- 

dicação de  
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13.12. 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, comprovada-

mente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

13.13 Ressalvado o disposto no item 5.3 (documentos abrangidos pelo Si-

caf), os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação re-

lacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

13.14. Habilitação jurídica: 

13.14.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público 

de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

13.14.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certifi-

cado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada A verificação da autenticidade no sitio I.Anvw.portaldoempreendedor-

gov.br; 

13.14.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de res-

ponsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vi-

gor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

13.14.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde ope-

ra, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participan-

te sucursal, filial ou agência; 

13.14.5. 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; 

13.14.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vi-

gor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Co-

mercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem 

como o registro de que trata o  art.  107 da Lei n° 5.764, de 1971; 
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13.14.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em  fu  icionamen-

to no Pais: decreto de autorização, 

13.14.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

13.15. Regularidade fiscal e trabalhista: 

13.15.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

13.15.2. 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 Divida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

Social, nos 

da Receita 

13.15.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

13.15.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos peraite a justiça 

do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Titulo Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; 

13.15.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do omicilio ou 

  

sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou conc rre; 

13.15.7. caso o licitante seja considerado isento dos tribut 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condiçã 

declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra eq 

forma da lei; 

s estaduais 

mediante 

ivalente, na 
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13.15.8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa 

aos Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão 

Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento 

equivalente do Município do domicilio ou sede do licitante, na forma da lei; 

13.15.9. 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. 

13.16. Qualificação Econômico-Financeira. 

13.16.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica; 

13.16.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exerci-

cio social já exigíveis e apresentados na forma da lei, com TERMO DE ABERTURA 

E ENCERRAMENTO e devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de 

Títulos e Documentos e para sociedade anônima: publicado na imprensa oficial, que 

comprovem a boa situação financeira da pessoa jurídica, sendo vedada a sua subs-

tituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por  indices  

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da solicitação da ins-

crição no cadastro de fornecedores  (art.  31, inciso I, da Lei n°8666/1993) e altera-

ções. O Balanço a ser apresentado deverá ser referente ao ano de 2021 de acordo 

com a legislação vigente. 

13.16. 2.1. A boa situação será avaliada pelos  indices  conforme  art.  90, do 

Decreto Municipal 104/2019: 

ILC > ou = 1 

ILG > ou = 1  

SG  > ou = 1 

1 — INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  LC 

LC  = ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE 
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2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = LG 

ATIVO CIRCULANTE+ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZ 

LG -  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NA() CIRCULANTE 

3- SOLVÊNCIA GERAL =  SG  

ATIVO TOTAL 

SG=  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

13.16.2.2.0s  indices  deverão ser indicados de conformidade 

mas Técnicas Contábeis e a Lei Federal n° 8.666/1993. 

13.16. 2.3. As empresas que apresentarem resultado inferior 

(um) em qualquer dos  indices  de Liquidez Geral (LG), Solvência G 

Liquidez Corrente  (LC),  deverão comprovar, considerados os ris 

Administração, patrimônio liquido positivo (Decreto Municipal 104/201 

3°). 

om as Nor- 

u  igual  a 1 

ral (SG) e 

s  para  a 

, art. 10, § 

13.17. Qualificação técnica (deverá se anexada no ato o envio da 

proposta eletrônica). 

Comprovação de aptidão através de no mínimo 01  (urn)  ate tado 'de ca-

pacidade -técnica,  fornecido por pessoa jurídica de direito público ou irivado, que 

comprove que a empresa licitante prestou serviço igual ou similar em cL racteristicas 

com o objeto da presente licitação, conforme preconiza o  Art.  30, inciso ll e §1° da 

Lei 8666/93. Não serão aceitos atestados de empresas que pertençan ao mesmo 

grupo empresarial. 

13.18. No momento do julgamento da habilitação, o Pregoeira consultará 

ao sistema em que a empresa estiver cadastrada, em que constam as datas de ven-

cimento dos documentos exigidos para a habilitação (SICAF ou eventualmente e-

compras), a fim de verificar a vigência e autenticidade destes. 
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13.19. A página da consulta será impressa pela Pregoeira. A validade dos 

documentos será conferida. Em caso de alguma certidão estar fora de validade, po-

derão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões. Se ainda assim, o 

Pregoeira não lograr êxito na aferição da regularidade da documentação, a empresa 

será convocada para que, no prazo de 24 h (a contar do recebimento da solicitação) 

envie cópia via sistema do documento solicitado. 0 não envio acarretará na inabilita-

cão da empresa, salvos os casos de condições exclusivas para a habilitação de mi-

croempresas ou empresas de pequeno porte. • 
13.20. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualifi-

cada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a 

existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a em-

presa será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias ateis, após a declaração do 

vencedor, comprovar a regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual perí-

odo, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

13.20.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-

tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na or-

dem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na docu-

mentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

13.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeira suspenderá a sessão, informando no  "chat"  a nova data e ho-

rário para a continuidade da mesma. 

13.22. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

Por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desa-

cordo com o estabelecido neste Edital. 
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13.23. Os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro de 

seus prazos de validade. Os documentos que não constarem em seu texto o prazo 

de validade deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses a 

contar da data de sua emissão. 

13.24. Os documentos aqui solicitados poderão ser apresentados em 

original, ou por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia simples 

13.25 0 licitante não cadastrado no SICAF ou e-compras deverá 

apresentar toda a documentação de habilitação prevista neste Edital. 

13.26. Conforme o Decreto Municipal n° 104/2019 e Instruçã? Normativa 

n° 03/2018 é de responsabilidade da empresa licitante a manutençã das datas 

atualizadas dos documentos no SICAF.  

13.27. A Feas fará a análise da documentação para classificação da pro-

posta a partir dos documentos anexados, bem como consulta aos  sites  oficiais aci-

ma apontados. Caso haja desconformidade com o solicitado a empresa será des-

classificada e/ou inabilitada. 

13.28. A data para a divulgação do resultado será informada pela Prego-

eira durante a sessão de lances, no  "chat"  de conversação ou através dp comunica- 40 

do a ser publicado na plataforma de compras governamentais, sendo esponsabili-

dade única e exclusiva das empresas interessadas o acompanhamento as datas. 

13.30. Constatado o atendimento As exigências de habilitaçã 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

fixadas no 

14— Dos Recursos 

14.1. Declarado o vencedor, a licitante que quiser rec 

manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, isto 6, indicando  

rrer deverá 

contra quais 

decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, nos 

termos do  art.  33 do Decreto Municipal n° 1.235/2003. 0 prazo para a rianifestação 

Pregão Eletrônico n° xx/2022 — Feas Página 26 de 72 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feas.curitiba.pr.gov.br  

da intenção de interpor recurso será de 04 (quatro) horas úteis, ou seja, das 08:00 

ás 12:00 horas do dia útil seguinte da divulgação do resultado final de julgamento. 

14.2. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no portal de compras 

governamentais. 

14.3. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeira verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

14.3.1. Nesse momento o Pregoeira não adentrará no mérito recursal, 

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

14.4. Uma vez admitida a intenção, abrir-se-6 então o prazo de 03 (três) 

dias Citeis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes 

desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

14.5. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante 

importará na decadência do direito de recurso. 

14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeira 

terá poderá: 

14.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem 

motivação ou fora do prazo estabelecido; 

14.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão dado o recurso interposto; 

14.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade 

julgadora, que decidirá. 
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14.5. 0 acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetiveis de aproveitamento. 

14.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o 

processo licitatório para determinar a contratação. 

14.7. Não havendo recurso, o Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante 

vencedor e encaminhará o procedimento á autoridade superior para homologação. • 
15— Da Adjudicação, Da Homologação E Da Convocação 

15.1. 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitant 

vencedor, por ato do Pregoeira, caso não haja interposição de recu 

autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentad, 

declarado  

so,  ou pela 

s. 

15.2. Havendo manifestação da intenção de recorrer 

procedimentos citados no tópico anterior e, após a decisão dos recursos 

a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará 

certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

conforme 

constatada 

o objeto do 

• 15.3. Homologado o resultado, a proponente vencedora será convocada, 

por escrito, para a assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços. 

16 — Do termo de contrato 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo ealizada a 

contratação, será firmado Termo de Contrato. 

16.2. 0 adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, cont dos a partir 

da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob  pc  a de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edita 
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16.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o 

órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR), disponibilização de acesso a sistema de processo eletrônico para 

esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 

03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso 

ao sistema de processo eletrônico. 

16.2.2 0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por 

igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3. A recusa injustificada do adjudicatório em assinar o contrato, aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo aqui estabelecido, implicará na 

sua eliminação, configurando descumprimento total da obrigação assumida, ficando 

sujeito ás penalidades previstas em lei e neste edital. Neste caso, é facultado a Feas 

o chamamento, por ordem de classificação, das demais licitantes para a assinatura 

do contrato, em igual prazo, nos termos do  art.  4°, incisos XXIII e XVI, da Lei n° 
10.520/2002. 

16.4. Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcri-

ção, as instruções contidas neste Edital, os documentos nele referenciados, além da 

proposta apresentada pela licitante vencedora. 

16.5. 0 valor a ser atribuído ao contrato será aquele resultante da propos-

ta vencedora com menor preço. 

16.6. A Contratante se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o 

serviço prestado se estiver em desacordo com o contrato ou condições pré-fixadas 
pelo Edital. 

16.7. 0 contrato poderá ser rescindido de comum acordo entre as partes, 

ou unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos Artigos 78, 79 e 80, da 
Lei n° 8666/1993. 

16.8. 0 inadimplemento de qualquer cláusula do contrato poderá ser moti-

vo de sua imediata rescisão pela contratante, independentemente de notificação ou 
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interpelação judicial ou extrajudicial, além de responder a empresa  con  ratada por 
perdas e danos, quando esta: 

a) não cumprir as obrigações assumidas; 

b) falir; 

c) transferir parcialmente o contrato a terceiros sem a préviae expressa 

anuência da CONTRATANTE; ou quando transferi-lo integralmente, nos 

termos do  art.  72, da Lei n°8666/1993; 

d) tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridade compe-

tente, de acordo com a legislação em vigor; 

e) interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias conse-

cutivos, sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

16.9. Poderá ainda o contrato ser rescindido por qualquer uma das partes, 

a qualquer tempo, observadas as seguintes condições: 

a) na hipótese da Contratante solicitar a rescisão, deverá efetJar comuni-

cação por escrito à Contratada, com antecedência  minima  de até 60 (ses-

senta) dias, sendo então pagos os serviços comprovadamenté prestados, 

não cabendo à Contratada qualquer outra compensação ou irldenização, 

seja a que titulo for; 

b) na hipótese da Contratada solicitar a rescisão, esta deverá6 continuar 

prestando os serviços por período a ser estipulado pela Contratante, não 

inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da solicita-

ção de rescisão. 

16.10. A contratada deverá cumprir integralmente as disposires previs-

tas no Termo de Referência e Minuta do Contrato, partes integrantes deste edital. 

16.11. As obrigações do Contratante e Contratada serão àq 

das no Termo de Referência e Minuta do Contrato, partes integrantes de 

 

elas  defini- 

te  Edital. 

   

16.12. Caberá à contratada proceder, sem ônus para o contratante, even-

tuais adequações, de forma a propiciar a perfeita execução dos serviços contrata-
dos. 
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16.13. Os preços acordados poderão ser alterados por reajuste, apenas 

depois de decorridos 12 (doze) meses, nos termos da Lei n° 10192/2001, Acórdão 

TCU n° 1563/2004 — Plenário e  art.  65, da Lei n° 8666/1993, a partir da demonstra-

ção analítica, pela Contratada, dos componentes dos custos que integram o contra-

to. 

16.13.1. 0 prazo mencionado no item anterior será contado a partir da 

data da proposta ou do orçamento a que ela se referir ou, ainda, da data da última 

repactuação. 

16.14. Qualquer alteração no valor do contrato deverá ser pleiteada até a 

data da prorrogação contratual subsequente, sob pena de ocorrer preclusão lógica 

do exercício do direito. 

16.15. Ficam designados os empregados abaixo para atuarem como ges-

tores do contrato. 

• Gestor:  Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano (mat. 3.720) 

• Suplente:  Ronei Paulin (mat. 2495). 

16.3. Integrará o contrato, como parte indissociável, a proposta 

apresentada pela adjudicatária. 

16.12. 0 prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de 

Referência 

16.13. Após a assinatura do contrato, a licitante deverá aguardar a libera-

ção e emissão das Ordens de Serviço, para providenciar o inicio dos respectivos 

serviços. 

16.14. 0 prazo para entrega dos itens terá inicio a partir da data de rece-

bimento da Ordem de Serviço. 

17— Do reajustamento em sentido geral 
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17.1 As regras acerca do reajustamento em sentido  go al  do valor 

contratual são as estabelecidas na minuta do termo contratual, anexo a este edital. 

18— Do recebimento do objeto e da fiscalização 

18.1 Os critérios de recebimento e aceitação do oDjeto e de 

fiscalização estão previstos no Termo de Referência, anexo a este edital. 

19— Das obrigações 

19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este edital. 

20— Do Pagamento 

20.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo 

de Referência e minuta do termo contratual, anexos a este Edital. 

21 — Das Penalidades 

19.1. Se a licitante adjudicada deixar de entregar o objeto licitado por 

qualquer motivo e/ou recusar os serviços dentro do prazo de validade Ja proposta 

ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas .r; ainda em 
qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, Poderão ser 

aplicadas as penalidades seguintes, independente de outras previstas em lei, 
facultada defesa prévia ao interessado: 

a) Advertência. 

b) No caso de atraso injustificado na prestação de serviços, ou ainda na 

execução do contrato, multa de mora de 1% (um por cento) a 3 dia sobre o 

valor da parcela ou etapa inadimplida, até o prazo máximo de 10 (dez) 

dias. Vencido o prazo de que trata este item, o pagamento poderá ser 
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cancelado ou o contrato ser considerado rescindido, a critério da 

Administração. 

c) No caso de inexecução parcial ou total do contrato, multa punitiva de 

10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação. 

d) As multas de mora e punitiva poderão ser cumuladas. 

e) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não 

superior a 02 (dois) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autoridade 

competente, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado A Adminis-

tração Pública, de acordo com a Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Muni-

cipal 610/2019. 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Feas, en-

quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-

lidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Adminis-

tração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior, de acordo com a Lei Federal n° 

8666/93. 

g) Decisão Cautelar de Suspensão, para situações pendentes de julga-

mento que possam, pela quantidade ou gravidade das mesmas, implicar 

em potencial prejuízo A administração pública ou A saúde da população, 

poderá a autoridade competente considerar cautelar e provisoriamente 

impedido o fornecedor de participar de novos certames licitatórios junto A 

Feas, até decisão administrativa definitiva. 

19.2 As penalidades de multa de mora e punitiva serão aplicadas, 

observado o procedimento no Decreto Municipal 610/2019. 

19.3 As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente 

devidos e, ainda, nos casos em que não haja fatura em aberto, ou vincenda, será 

notificada a empresa, que deverá, no prazo máximo estipulado pela Feas, depositar 

o valor correspondente A penalização, em conta a ser informada pela Contratante. 
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19.4 Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forTa prevista 

no item anterior, escoado o prazo de 5 (cinco) dias, contados d data do 

recebimento, pela detentora, da respectiva notificação, a cobrança ser objeto de 

medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção m netária no 

período compreendido entre o dia imediatamente posterior à data final para liquidar 

a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer. 

19.5 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de 

outras. 

19.6 Sem prejuízo da aplicação, à detentora, das sanções cabíveis, a Ad-  • 
ministração recorrerá ás garantias constituídas, a fim de se ressarcir do prejuízos 

que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial ou ex-

trajudicial de perdas e danos. 

19.7. Ficam as participantes cientes de que, na hipótese de constatação 

de formação de conluio ou diante do indicio de qualquer crime previsto n6 Lei de Li-

citações, o caso será oficiado ao Ministério Público, sem prejuízo das mellidas Admi-

nistrativas a serem aplicadas contra quem der causa ao crime. 

19.8 Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha ca-

dastral da Contratada na Feas. 

22— Disposições Gerais 

20.1. Para o cumprimento do objeto desta licitação será firmado contrato 

entre a pessoa jurídica vencedora e a Feas, observadas as condições 

neste Edital, da proposta da licitante vencedora, na forma da minuta do 

faz parte integrante deste Edital e, no que couberem, as disposições e 

nos Artigos 54 a 88, da Lei n° 8.666/1993. 

estipuladas 

ontrato que 

tabelecidas 

 

  

22.2. Reserva-se .6 autoridade competente o direito de revog no todo ou 

em parte a presente licitação visando o interesse da Administração Públi a, devendo 

anulá-la por ilegalidade, assegurados o contraditório e a ampla defes , conforme 

dispõe o artigo 49 e parágrafos da Lei Federal n° 8666/93. 
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22.3. A contratante reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, paralisar 

ou suspender a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos 

serviços já prestados e devidamente atestados pelo gestor do contrato. 

22.4. A detecção, pela Contratante, a qualquer tempo durante a execução 

dos serviços, de vícios de qualidade, importará na aplicação dos dispositivos da Lei 

n°8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

22.5. Conforme o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta 

e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, 

claras, precisas, ostensivas e em  lingua  portuguesa sobre suas características, 

qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, 

entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam A saúde e segurança 

dos consumidores. 

22.6. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente toda a 

responsabilidade no que diz respeito As obrigações fiscais, trabalhistas, 

previdenciárias e os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o 

objeto deste Pregão. 

22.07. Atendida a conveniência administrativa, fica a licitante vencedora 

obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os 

eventuais acréscimos ou supressões de que trata o parágrafo 1° do artigo 65 da Lei 
Federal n.° 8.666/93. 

22.08. Em caso de não aceitação do serviço prestado por estarem em 

desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas A licitante. 

22.09. Se durante a licitação ou a contratação a Feas entender pela 

necessidade de envio do bem entregue para análise e avaliação laboratorial, todos 

os custos referentes ao procedimento serão de responsabilidade da 

licitante/Contratada. 

22.10. 0 abandono dos serviços em qualquer etapa, por parte da 

empresa contratada, ensejará ação de perdas e danos. 
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observar o 

tação e de 

22.11. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivam 

responsabilidade no que diz respeito As obrigações fiscais, t 

previdenciárias e os demais encargos que porventura venham a inci 

objeto deste Pregão. 

22.12. A proponente que vier causar impedimentos ao  nor  

andamento do Pregão, além das sanções legais previstas, será resp 

civilmente pelos danos e prejuízos causados A entidade licitante, deriva 

conclusão do processo licitatório, bem como do objeto pretendido. 

22.13. As licitantes e a Contratada devem observar e fazer 

mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contr 

execução do objeto contratual. 

22.13.1. Para os propósitos deste item, definem-se as seguint s práticas: 

22.13.1.1. "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou  solicit  r, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor 

público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

22.13.1.2. "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos atos, com o 

objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrat ; 

22.13.1.3. "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo 

entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de repre ntantes ou 

prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis  at  ciais e não-

competitivos; 

22.13.1.4. "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar c 

direta ou indiretamente, As pessoas ou sua propriedade, visando  in  

participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrat 

  

usar dano, 

uenciar sua 
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22.13.1.5. "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar 

provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo 

financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 

alegações de prática prevista acima; deste Edital;  (ii)  atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 

inspeção. 

22.14. Nos casos em que forem constatadas a prática de atos contra a 

Administração Pública Municipal, será aplicável o Decreto Municipal n° 1671/2019, 

que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Lei Federal n° 12.846, 

de 1° de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública municipal e dá 

outras providências 

22.15. 0 Pregoeira poderá inabilitar, ou desclassificar a proposta ou 

mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de 

fato ou circunstância superveniente desabonadora da empresa ou de seus sócios 

nos termos do artigo 43, parágrafo 5° da Lei n. ° 8.666/93. 

22.16. Ao Pregoeira e à Equipe de Apoio é facultado solicitar das 

proponentes esclarecimentos com relação aos documentos ou produtos 

apresentados, bem como promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 

destinados a esclarecer a instrução do processo. 

22.17. Quando solicitado pela Pregoeira, os documentos poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia 

simples. 

22.18. Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos de 

classificação de proposta e habilitação, encaminhados via  e-mail,  ou qualquer outra 

forma, que não no portal de compras governamentais, dentro do prazo estipulado. 

22.19. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as 

propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo 
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de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou 

propostas escoimadas de suas causas. 

22.20. A licitante é responsável pela fidelidade e legiti 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da Lic 

como dos lances ofertados, aos quais fica irrestritamente vinculada. 

22.21. Em nenhuma fase do processo será aceita carta ou o 

comunicação informando engano, erro ou omissão da parte da licitante, 

ou de funcionário para justificar equívocos cometidos pela empresa no p 

quaisquer das fases da licitação ou da execução do contrato. 

22.22. Os prazos estabelecidos neste Edital, contar-se-ão e 

dos, salvo se expressamente fizer-se referência a dias úteis. Para conta 

bos os casos exclui-se o primeiro dia e conta-se o último dia. 

de outras 

idade das 

ação, bem 

ro meio de 

fornecedor 

cesso, em 

dias corri-

em de  am- 

22.23. Os termos do edital prevalecem sobre os termos d 

compras governamentais em caso de contradição documental. 

22.24. Em caso de dúvidas nos descritivos dos serviços 

contato com o Sr. Mirelle Pereira Fonseca, mifonseca@feaes.curiti 

através de pedido de esclarecimento. 

22.25. Demais detalhes que eventualmente não foram previ 

sente Edital, mas que a boa técnica leve a presumir sua necessidade, 

ser omitidos na apresentação da proposta pelo licitante. 

22.26. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pel 

encarregado do recebimento, análise e julgamento das propostas. 

Curitiba, xx de xxX 

Mirelle Pereira Fonseca 

Pregoeira 

plataforma 

entrar em 

a.pr.gov.br, 

tos  no pre-

ão  deverão 

Pregoeira, 

xx de 2022. 
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Anexo 1 — Termo De Referência 

1. Objeto. 

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Relógios 

Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo período 

de doze meses. 

2. Justificativa 

A contratação do serviço se faz necessária dada à necessidade de 

atender as determinações contidas nas Portarias do Ministério do Trabalho e 

Previdência, que tornaram obrigatória a utilização do Registrador Eletrônico de 

Ponto Convencional  (REP-C) e a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de 

Ponto (SREP). 

Mas não somente isso. 0 Registro Eletrônico de Ponto Convencional 

apresenta-se como a melhor solução à FEAS, uma vez que os inúmeros cargos 

constantes no rol de empregados FEAS, suas inúmeras escalas e diversos postos 

de trabalho, requerem um adequado controle das jornadas de trabalhos frente 

também ao combate do absenteísmo, garantindo marcações pontuais, entregando 

provas que devam proteger a FEAS de processos trabalhistas, bem como 

proporciona uma gestão eficaz de horas extras antes que elas acumulem. 

De maneira geral, a informatização do registro de ponto garante maior 

segurança jurídica tanto para a Fundação, bem como para os empregados 

permitindo o adequado registro de entrada e saída, controle e gestão das jornadas 

de trabalho. 

Ressalta-se, por tanto, que para atender as diretrizes das portarias 

vigentes, faz-se necessário adquirir, através de processo licitatório, os Registradores 

Eletrônicos de Pontos Convencionais  (REP-C) para suprir a demanda de registros 

de pontos nos novos equipamentos de saúde incorporados à gestão da FEAS, em 

especial as Unidades Básicas de Saúde, bem como para substituir os atuais 

registradores eletrônicos de ponto da marca Digicon que já estão fora de linha, e que 

devido a depreciação e o prolongado tem de uso poderão necessitar de manutenção 

com troca de peças, cujas mesmas já não são mais encontradas no mercado de 
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reposição, dessa forma inviabilizando tais reparos. 

Ademais um novo relógio ponto será instalado no Hospital 

Idoso, uma vez que, dada a magnitude deste hospital, muitos emprega 

se deslocar por vários metros para chegar ao único relógio ponto  ho  

Assim visando o conforto e bem-estar laboral dos empregados lotado-

um novo equipamento é essencial. 

Em obediência aos termos do parágrafo único, do  art.  18, 

Municipal 610/2019, constata-se que o produto a ser adquiro é consi 

comum, uma vez que se enquadra no inciso V, do artigo 2° do Decre 

610/2019, a saber, a possibilidade de definição concisa e objetiva dos 

desempenho e qualidade a serem obedecidos pelos licitantes. Portanto, 

disputa a partir da modalidade Pregão. 

Portanto, solicitamos para a aquisição deste equipamento 

fornecimento pelo período de 12 meses para garantir que todos os ite 

possam ser adquiridos em sua totalidade, porém conforme demanda e 

periódica da FEAS. 

unicipal do 

os têm que 

• instalado. 

no HMIZA, 

do Decreto 

erado bem 

o Municipal 

padrões de 

passivel de 

contrato de 

estimados 

ossibilidade 

2.1. Do tipo de Pregão: menor prego: 0 julgamento se dará pelo 

ofertado. 

3. Descrição do Produto. 

Item 01 - Código 216580 — Relógio Ponto (Registrador Eletrônic 

(Cota ampla concorrência 75%) 

Quantidade estimada: 30 unidades. 

Valor máximo permitido: R$ 2.395,00 

Item 02 - Código 216580 — Relógio Ponto (Registrador Eletrônic 

(Cota Exclusivo ME/EPP 25%) 

Quantidade estimada: 10 unidades. 

Valor máximo permitido: R$ 2.395,00 

3.1. Os equipamentos, objetos do presente feito, devem atende 
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descrição: 

I. Atender as Portarias do Ministério do Trabalho e Previdência — MTP n° 1.510/09, 

373/2011, 671/2021, bem como a portaria do INMETRO n°595/2013; 

II. Os equipamentos deverão, obrigatoriamente, possuir comunicação  online  (real 

time) com o  software  da empresa  SENIOR  Sistemas (Ronda-Acesso e Segurança), 

para que seja facilitado o tratamento do ponto dos colaboradores, atendendo A 

realidade da contratante;  

III. Deverá ser utilizado exclusivamente para o registro do comprovante de ponto 

referente A entrada e saída dos locais de trabalho de seus colaboradores; 

IV. Estar homologado pelo INMETRO; 

V. Produzido com micro controlador de última geração de, no  minim,  32  bits;  

VI. Confeccionado em material resistente e cantos arredondados para evitar danos 

aos usuários. 

VII. Possuir 02 portas USB's externas, com tecnologia  full speed,  para utilização de 

pendrive universal e não proprietário, sendo uma para porta fiscal de captura dos 

dados armazenados na MRP (Memória de Registro de Ponto) exclusiva para o 

Auditor-Fiscal do Trabalho, e outra, posicionada estrategicamente, para recolhimento 

dos registros de ponto e programação total do equipamento, sendo elas, inserção de 

funcionários, credenciais,  templates,  supervisores e configurações. 

VIII. Capacidade de armazenamento da MRP de no mínimo 07 (sete) milhões de 

registros de ponto; 

IX. Capacidade de gerenciamento, na Memória do Trabalho (MT), de até 100.000 

(cem mil) usuários; 

X. 0 equipamento deve ser entregue com lacre, que bloqueia o acesso As memórias 

do equipamento, para que não se tenha acesso A parte interna do equipamento; 

XI. Marcações são registradas permanentemente na memória, permitindo que sejam 

recuperadas em caso de perda de dados; 

XII. Possuir  Display  de  LCD  ou  LED  gráfico, equipado com  back-light,  para fornecer 

ao usuário as informações de data e hora, além de informações e mensagens 

decorrentes da utilização do relógio. Esse  display  deverá ser composto com no 

mil-limo 03 linhas de 15 caracteres e no mínimo 01 linha de 08 caracteres, exclusiva 

para apresentação da hora do relógio; 

XII. 0 equipamento deverá possuir ícone de comunicação no  display  para indicação 
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do  status  da comunicação  TCP/IP  do equipamento. Podendo ser visuali 

mínimo três situações de comunicação: Ícone apagado: o equipament 

cabo de rede conectado. 'cone fixo no  display:  o equipamento está c 

rede conectado e icone piscando: o equipamento está com cabo de  red  

e comunicando; 

XIV. Possuir  Status  de violação e sensor no  display  informando quand o gabinete 

do equipamento for violado; 

XV. 0 equipamento deverá possui pictograma, que exibe um  LED  n 

quando ocorre um registro ou função operada com sucesso, e na c 

quando determinado registro ou função é negado; 

XVI. Dispositivo para sinalização sonora para interação com o usuário 

da marcação do ponto; 

XVII. Relógio com precisão de 1 minuto ao ano; 

XVIII. Permitir programar na memória do equipamento: Razão Social 

CPF/CNPJ, CEI e o endereço do empregador; 

XIX. Possui bateria interna que mantém a data e horário ajustado por 14 

falta de energia elétrica, permitindo a proteção contra violação de 

equipamento; 

XX. Possuir leitor de cartão para cartão modelo  Smart Card  — Contactle  

Chip  Mifare Standart  (Philips  MF1 S50, ou equivalente); modelo este, 

utilizado pela FEAS; 

XXI. Sensor biométrico óptico com resolução  minima  de 500  DPI  e  alt  

para leitura da impressão digital. 

XXII. Leitor biométrico com taxa de falsa aceitação de 0,01%, e t. 

rejeição de 0,01% configuráveis, 

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

XXIV. Permitir variação angular para posicionamento do dedo e reconh 

impressão digital de -300  a +300; 

XXV. Memória biométrica com capacidade de armazenamento para, no 

usuários; 

XXVI. Possibilidade de cadastro de mais de uma impressão digital por 

reconhecimento automático entre as digitais cadastradas. 

XXVII. No modo de autenticação 1:1 é possível gerenciar até 100.000  di  
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XXVIII. Não deve restringir a marcação de ponto dos usuários, conforme Portaria 

1.510/2009-MTE e 595/2013 do INMETRO; 

XXIX. Possibilitar o cadastro de até 5 senhas  master,  para programação e 

configuração do equipamento; 

XXX. Suporte para fixação do equipamento compatível com caixas de passagens 

4x4 e 4x2; 

XXXI. Deve ser fornecido com fonte de alimentação de 100 a 240  VAC.  

4. Da entrega e instalação 

I. A entrega dos itens, bem como sua instalação, deverá ser efetuada em até 20 

(vinte) dias consecutivos a partir do recebimento da ordem de Compra emitida 

pela CONTRATANTE, nos endereços das unidades geridas pela FEAS, a serem 

informados pela Fundação, no horário das 08h30min As 16h30min de segunda a 

sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, taxas ou 

outros presentes As Notas Fiscais correspondentes. Considerar-se-6 em mora no dia 

seguinte ao vencimento deste prazo. 

II. Os equipamentos de registro eletrônico de ponto deverão ser instalados e 

devidamente configurados, pela Contratada, de acordo com as orientações do 

fabricante, nos quantitativos, locais e prazo indicado pelo Contratante em cada 

Ordem de Compra, responsabilizando-se pela integridade dos equipamentos; 

Ill. A Contratada deverá empreender a execução de todos os serviços profissionais 

necessários ao completo funcionamento da solução, a citar especialmente, mas não 

exclusivamente: 

a. Serviços de instalação, configuração, customização, interligação e testes de 

todos os produtos em fornecimento, de modo que fiquem totalmente funcionais 

e disponíveis no ambiente da Contratante. 

b. Integrar todos os produtos  (hardware  e  software)  componentes da solução 

adquirida; 

b. A contratada deverá fornecer todas as condições para afixação dos relógios 

em paredes de alvenaria ou divisórias, tais como: suportes, buchas e 

parafusos,  etc.;  

IV. A Contratada deverá designar equipes de instalação, com pessoal técnico 
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especializado, devidamente equipado com os instrumentos, equipamen 

os materiais necessários para a execução das instalações e em númer 

para execução das atividades dentro do prazo de conclusão da instalaçã 

V. A prestação de serviços de que trata este tópico não gera vinculo e 

entre os empregados da contratada e a FEAS, vedando-se qualquer  re  

estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

VI. A instalação do equipamento devera ser feita pelo responsável 

presença de um empregado indicado pela FEAS, sem nenhum 15 

contratante. A instalação devera compreender a realização de testes finc 

que coloquem o equipamento em boa ordem operacional, devendo oco  

da data de entrega dos equipamentos. Este prazo poderá ser prorrogad 

da FEAS. 

VII. A Contratada, a critério da FEAS, devera fornecer detalhamento 

instalação, do equipamento, instruindo quanto a tensão, corrente elétric 

temperatura, dimensões do local, blindagens, umidade, poeira, p 

poluentes, proteção ambiental e aos usuários, riscos de acidentes e tod 

os e todos 

suficiente 

pregaticio 

ação entre 

técnico na  

us  para a 

is e ajustes 

rer quando 

a interesse 

técnico da 

e potência, 

rticulas ou 

as demais 

condições necessárias à instalação e ao funcionamento destes. 

5. Da garantia 

I. 0 prazo de garantia dos produtos  sera  de pelo menos 12 (doze) mes 

a partir de sua instalação e completo funcionamento. 

II. Serviços de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiv 

integrante da garantia de funcionamento exigida, devendo, portanto, s 

durante todo o período de garantia ofertado pela licitante e abrangem t 

do contrato: 

a. A Contratada colocará à disposição do Contratante serviço t 

português, para registro e abertura de chamados relativos 

funcionamento dos equipamentos e sistemas, incluídos a manute 

necessário, em dias Citeis e em horário comercial. 0 serviço 

complementado com a possibilidade de abertura de chamados té  

mail  ou por  site  na internet. 

b. A manutenção corretiva da solução correrá a expensas da 

são parte 

r prestados 

dos os itens 

s, contados 1 
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ça6\  

consiste na execução de procedimentos destinados a recolocar os dispositivos, 

equipamentos ou sistema em seu perfeito estado de funcionamento, 

compreendendo substituições, configurações e instalações de componentes ou 

sistemas, nos prazos de resolução estabelecidos neste Termo de Referência. 

c. 0 atendimento ao chamado deverá ser realizado em até 24 horas e sua 

solução em até 72 horas, com fornecimento de equipamentos equivalentes ou 

superiores. Tal prazo contar-se-6 a partir do contato realizado com a 

Contratada, seja através de  e-mail,  contato telefônico,  etc.  

d. Se não for cumprido o prazo acima estipulado para devolução do 

equipamento, deverá ser providenciada sua troca. 

e. No caso de inviabilidade técnica de reparo do dispositivo ou equipamento, 

caberá á Contratada promover a sua substituição, em caráter definitivo, por 

outro novo e para primeiro uso, e de mesmas características técnicas ou 

superiores, observada a compatibilidade com os demais itens do contrato e 

com o sistema; 

Ill. A assistência técnica deverá ser prestada diretamente pelo fabricante, seu 

representante ou empresa por ele autorizada, sendo desejável que essa assistência 

se dê na área da região metropolitana do comprador. 0 Contratante, ao solicitar o 

conserto ou manutenção do produto descrito, terá compromisso da Contratada do 

envio de técnico qualificado no prazo máximo estipulado neste termo. Caso o 

equipamento não permita ser consertado no local, a empresa deverá disponibilizar 

substituto até o retorno do primeiro. 

IV. A devolução do equipamento em manutenção não poderá ultrapassar 10 (dez) 

dias úteis. 

6. Condições gerais 

I. A licitante deverá cotar produtos novos. Não serão aceitos equipamentos 

reformados ou recondicionados. 

II. Fica a licitante responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste 

anormal dos produtos e peças, pelo prazo de cobertura da garantia (mínimo de 12 

meses), obrigando-se a reparar o dano e substituir as pegas que se fizerem 

necessário, sem ônus adicionais à FEAS. 
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Ill. A Contratada deverá realizar treinamento aos empregados indicados 

a fim de proporcionar a correta utilização dos equipamentos. 

a. 0 treinamento referido no item anterior será custeado inteir 

Contratada, que englobará passagens aéreas, estadias, alimenta 

outros gastos que se fizerem necessários. 0 prazo máximo para 

deste treinamento será de 01 (um) mês, a partir da data de 

equipamento. 0 local e a data previstos para a realização deste 

indicados pela contratada, respeitando o prazo acima indicado. 

7. Obrigações Da Contratada 

I. Zelar pela perfeita entrega dos equipamentos adquiridos, res 

condições ou exigências contidas neste Termo de Referência, de  ac  

padrões de qualidade exigidos pela contratante e as normas técni 

vigentes; 

II. Manter um responsável técnico, com poderes de representante 

diretamente com a CONTRATANTE; 

Ill. Fornecer números telefônicos, e-mails  ou outros meios para 

Contratante com o responsável, mesmo fora do horário de expediente, 

isso ocorra qualquer ônus extra; 

IV. Atender prontamente as solicitações que se fizerem necessárias; 

V. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de A 

estadual ou municipal, bem como, assegurar os direitos e cumprimentO 

obrigações estabelecidas na legislação; 

VI. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contr 

terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do 

contrato, devendo orientar seus empregados neste sentido,  so  

responsabilidade civil, penal e administrativa; 

VII. Responsabilizar-se pelo integral cumprimento do avençado, não 

total ou parcialmente seu objeto, sem prévia e expressa anuência da Co 

VIII. A contratada ficará obrigada a trocar, As suas expensas, o  pro  

recusado por apresentar-se danificado ou que estiver em desacordo  co  

neste Termo e seus anexos; 

contato da 

m que com 

• 
bito federal, 

de todas as 

tante ou de 

bjeto deste 

pena de 

transferindo 

tratante; 

uto que for 

o disposto 
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IX. Fornecer certificado de garantia igual ou superior a 12 (doze) meses, a contar da 

data da instalação e perfeito funcionamento dos equipamentos; 

X. Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso, por 

todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados A Contratante ou a 

terceiros, por seus empregados ou serviços, indenizando quando for necessário. 

8. Obrigações da Contratante 

L Acompanhar, fiscalizar, e avaliar a execução do avençado. 

H. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execução do objeto realizada 

em desacordo com este Termo de Referência.  

HI.  Notificar a Contratada, por escrito, a respeito da ocorrência de eventuais 

imperfeições observadas no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua 

correção. 

IV. Aplicar A Contratada as penalidades regulamentares e contratuais previstas 

neste Termo de Referência, Edital de Embasamento e na legislação pertinente; 

V. Efetuar os pagamentos A Contratada após a execução do objeto, na forma e nos 

prazos estabelecido. 

10. Dos gestores 

Ficam designados como gestores e suplente do presente contrato, 

respectivamente: Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano  (mat.  n.° 3.720) e Ronei  

Paulin (mat.  2495). 

Curitiba, 06 de maio de 2022. 

Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano  

Gerente de Recursos Humanos - FEAS 
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Anexo II 
Modelo de proposta comerciall  

Comissão de Licitação da FEAS. 

Pregão Eletrônico mm/2022. 

Razão Social 

CNPJ 

Endereço 

Telefone/E-mail 

Item Especificação Quantidade Valor unitário Valor Total 

Relógio Ponto  
(Registrador Eletrônico 

de Ponto) 

NN  R$ R 

Validade da Proposta: ( ) dias (mínimo 60 dias). 

Prazo de garantia ofertado 

 

) meses (mínimo 12 meses). 

 

Declaramos que nos preços cotados estamos computando todos os custos 
necessários, para a execução dos serviços, bem como tributos diretos e indiretos, 
encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas necessá -ias ao fiel 
e integral cumprimento do objeto, e não serão solicitados acréscimos, a qualquer 
titulo, sendo os serviços prestados sem ônus adicional. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar a 
Ata de Registro de Preços dela advinda, 

Declaramos que estamos cientes, de acordo e cumpriremos todas as condições 
presentes no Edital de Embasamento, Termo de Referência e demais documentos 
referentes a este certame. 

Local e data.  

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa. 

1Todos os campos são de preenchimento obrigatório 
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Anexo 3— Justificativas detalhada. 

Justificativa da Escolha dos Pregos 

Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados e, para garantir 

que, pelo menos, três empresas participem deste certame, que tem por objeto a 

contratação de empresa para fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo 

Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo período de doze 

meses, justificamos a escolha do valor. 

Informo que as escolhas tomadas para o estabelecimento dos preços 

presentes neste processo licitatório têm, em suma, as seguintes justificativas: fuga 

de preços inexequíveis ou exacerbados (constantemente presentes nos orçamentos) 

que geram, respectivamente, o fracasso do processo de contratação pela falta de 

ofertas dado o baixo valor a ser pago pela instituição, e a majoração dos preços, o 

que ataca o principio da economicidade. 

Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados e, para garantir 

que, pelo menos, três empresas participem deste certame, informo que o critério 

adotado para o certame foi a média de todos os valores apresentados 2, tendo em 

vista as necessidades a serem atendidas pelo setor requisitante. 

Janaina Barreto Fonseca 

Gerente Administrativa FEAS 

2 Artigo 30: A estimativa de prego de materiais, de equipamentos, de insumos, e de serviços 
contratados para fornecimento de bens, deverá ser elaborada com base na média aritmética simples 
de, no  minim,  três referências de prego, obtidas, isoladas ou conjuntamente, por meio de pesquisa 
de pregos no mercado, em órgãos ou em entidades da Administração Pública. (Decreto Municipal 
610/2019) 
§2° Quando for adotada a metodologia da estimativa de prego pelo cálculo da média aritmética 
simples, deverão ser excluídos os valores extremos e desarrazoados que possam alterar 
significativamente a tendência central do resultado da amostra. 
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Anexo 4- Valores máximos permitidos. 

CÓDIGO 
Teky 

DESCRIÇÃO QTP 

— 

M 
P  RID  

IA DAS 
POSTAS 

i 

1  

Val  'r Unitário 

216580 
Fornecimento e instalac. ao de Relógios Ponto do tipo 

registrador eletrônico de ponto convencional (Rp,-,g) 
40 

- 
R 2.395,00 

1 

VALOR TOTAL R$ 5.800,00 

• 
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Anexo 5 — Referencial de preços balizador. 

CODI GO 

TAT!'  
DESCRIÇÃO gjp 

3T TECNOLOGIA 
COMÉRCIO,  

MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 
El  Rai  

HENRY 
EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS E 
SISTEMAS LTDA 

SALART migr LTDA - 
ME 

%WA*  
SOLUÇOES DE 

TECNOLOGIA LTDA - 
ME 

MEDIA DAS 
PROPOSTAS  

MN: 30.2773420001-14  CNN:  01.245.055/0001-24  CNN:  09.213.371/0001-26  CNN:  13.675.465/0001-94 

Valor Unitário Valor Unitário Valor Unitário Valor Unitário Valor Unitário 

216580 
Fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo 
registrador eleirônico de ponto convencional  (REP-C) 

40 R$2.820,00 R$2.400,00 R$2.200,00 R$2.160,00 R$2.395,00 

VALOR TOTAL R$112.800,00 R$96.000,00 R$88.000,0o R$86.400,00 R$95.800,00 
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Anexo 6 — Minuta do termo contratual 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° )00U2022 — FEAS 

Contrato Administrativo n° XXX/ 

para Contratação de empr 

fornecimento e instalação de Relógi 

tipo Registrador Eletrônico 

Convencional  (REP-C), pelo  perk)  

meses, que entre si celebram 

Fundação Estatal de Atenção 

empresa 5(XX2PX,XX XX,XX 

022-FEAS 

sa para 

s Ponto do 

e Ponto 

o de doze 

a Feas — 

aúde e a  

Aos .c).:Xx cla§ do Os de xxpoqcx'do 4no de xxxxixxxxxxxxx, nesta 

cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, presentes de 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE, doravante 

CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob n.° 14.814.139/0001-83, 

representada pelo seu Diretor Geral, Sezifredo Paulo Alves P 

366.713.809-10 e pela Diretora Administrativa Financeira Deise Sue  

Caputo,  CPF/MF n.° 570.893.889-72, assistidos pelo Assessor Ju 

Henrique  'gin°  Borges, OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado 

XXXX*XXXX):XXXXXXXXiXXA, pessoa jurídica de direito privado 

CNPJ/MF sob n.° )1S2(XXXXXP3<XXX3((. com 

R)txxRxxxx)kx,5<xUA neste ato representada pelo Sr. 0( 

aggionalidacje, inscrito no CPF/MF n° )Ç.X^XWXXXX, com  fun  

informações contidas no Fi'rocesso Administrativo n° xxx/20xN — F 

FeCtrônico n.° A-RX- -Termo de Referência, resolveram e acordar 

presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabele 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Tem o presente por objeto a Contratação de empresa para fo 

instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto 

m lado a 

enominada 

neste ato 

, CPF/MF 

de  Pietro  

dico Pedro 

empresa 

inscrita no 

ede na 

x ), 

mento nas 

as, pregão, 

m firmar o 

das: 

necimento e 

onvencional 
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r(rst 

(REP-C), pelo período de doze meses, para as unidades de negócio da Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde. 

Parágrafo Primeiro  

Os serviços contratados serão prestados em qualquer uma das unidades 

de negócio da Fundação Estatal de Atenção à Saúde, todos localizados dentro do li-

mite do município de Curitiba. 

Parágrafo Segundo  

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratada. 

Parágrafo Terceiro  

Fazem parte do presente Contrato, como se nele houvessem sido 

transcritos, o Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto  

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste 

instrumento possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA, 

sendo esta titular e única responsável pelos direitos, obrigações e ações 

decorrentes, pagamentos dos salários e demais vantagens, recolhimento de todas 

as obrigações sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de 

que seus empregados possam ser vitimas quando em serviço na forma expressa e 

considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8.213/1991, cujo ônus e obrigações em 

nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE, e ainda, a 

prestação dos serviços ora contratados não implica em exclusividade de 

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

Parágrafo Quinto  

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saúde. 
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CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Serão adquiridos até 40 (quarenta) relógios ponto (registrad 

eletrônico, que deverão ser instalados em qualquer uma das unidades de 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, todas localizadas dentro do 

Curitiba, e informadas no momento da emissão da ordem de compra, e 

os seguintes requisitos: 

I. Atender as Portarias do Ministério do Trabalho e Previdência 

1.510/09, 373/2011, 671/2021, bem como a portaria do INMETRO n 

II. Os equipamentos deverão, obrigatoriamente, possuir comunic 

(real time) com o  software  da empresa  SENIOR  Sistemas   Ron  

Segurança),  para que seja facilitado o tratamento do ponto dos  col  

atendendo à realidade da contratante; 

Ill. Deverá ser utilizado exclusivamente para o registro do com 

ponto referente à entrada e saída dos locais de trabalh 

colaboradores; 

IV. Estar homologado pelo IN METRO; 

V. Produzido com micro controlador de última geração de, no mini 

VI. Confeccionado em material resistente e cantos arredondados 

danos aos usuários. 

VII. Possuir 02 portas USB's externas, com tecnologia  full eed, para 

utilização de pendrive universal e não proprietário, sendo uma par porta fiscal 

de captura dos dados armazenados na MRP (Memória de Regist de Ponto) 

exclusiva para o Auditor-Fiscal do Trabalho, e outra, osicionada 

estrategicamente, para recolhimento dos registros de ponto e ogramação 

total do equipamento, sendo elas, inserção de funcionários,  credenciais, 

templates,  supervisores e configurações. 

VIII. Capacidade de armazenamento da MRP de no mínimo 07 (s 

de registros de ponto; 

IX. Capacidade de gerenciamento, na Memória do Trabalho ( 

100.000 (cem mil) usuários; 

X. 0 equipamento deve ser entregue com lacre, que bloqueia 

memórias do equipamento, para que não se tenha acesso à  pa  
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equipamento; 

XI. Marcações são registradas permanentemente na memória, permitindo que 

sejam recuperadas em caso de perda de dados; 

XII. Possuir  Display  de  LCD  ou  LED  gráfico, equipado com  back-light,  para 

fornecer ao usuário as informações de data e hora, além de informações e 

mensagens decorrentes da utilização do relógio. Esse  display  deverá ser 

composto com no mínimo 03 linhas de 15 caracteres e no mínimo 01 linha de 

08 caracteres, exclusiva para apresentação da hora do relógio; 

XII. 0 equipamento deverá possuir icone de comunicação no  display  para 

indicação do  status  da comunicação  TCP/IP  do equipamento. Podendo ser 

visualizado em no mínimo três situações de comunicação: Ícone apagado: o 

equipamento está sem cabo de rede conectado. Ícone fixo no  display  o 

equipamento está com cabo de rede conectado e [cone piscando: o 

equipamento está com cabo de rede conectado e comunicando; 

XIV. Possuir  Status  de violação e sensor no  display  informando quando o 

gabinete do equipamento for violado; 

XV. 0 equipamento deverá possui pictograma, que exibe um  LED  na cor verde 

quando ocorre um registro ou função operada com sucesso, e na cor vermelha 

quando determinado registro ou função é negado; 

XVI. Dispositivo para sinalização sonora para interação com o usuário no 

momento da marcação do ponto; 

XVII. Relógio com precisão de 1 minuto ao ano; 

XVIII. Permitir programar na memória do equipamento: Razão Social da 

empresa, CPF/CNPJ, CEI e o endereço do empregador; 

XIX. Possui bateria interna que mantém a data e horário ajustado por 1440 

horas na falta de energia elétrica, permitindo a proteção contra violação de 

gabinete do equipamento; 

XX. Possuir leitor de cartão para cartão modelo  Smart Card  — Contactless 

Mifare 1K  Chip  Mifare Standart  (Philips  MF1 S50, ou equivalente); modelo este, 

atualmente utilizado pela FEAS; 

XXI. Sensor biométrico óptico com resolução  minima  de 500  DPI  e alta 

tecnologia para leitura da impressão digital. 

XXII. Leitor biométrico com taxa de falsa aceitação de 0,01%, e taxa de falsa 
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rejeição de 0,01% configuráveis; 

XXIII. Possibilidade de identificação e operação em modo 1:1 ou 1:N 

XXIV. Permitir variação angular para posicionamento 

reconhecimento da impressão digital de -30° a +300; 

XXV. Memória biométrica com capacidade de armazenament  

minim,  500 usuários; 

XXVI. Possibilidade de cadastro de mais de uma impressão digital 

com reconhecimento automático entre as digitais cadastradas. 

XXVII. No modo de autenticação 1:1 é possível gerenciar até 100.0 

XXVIII. Não deve restringir a marcação de ponto dos usuário 

Portaria 1.510/2009-MTE e 595/2013 do INMETRO; 

XXIX. Possibilitar o cadastro de até 5 senhas  master,  para  pro  

configuração do equipamento; 

XXX. Suporte para fixação do equipamento compatível com 

passagens 4x4 e 4x2; 

XXXI. Deve ser fornecido com fonte de alimentação de 100 a 240V  

dedo e 

para, no  

or  usuário, 

digitais; 

conforme 4111 

ramação e 

caixas de 

C. 

do  

Parágrafo Único 

I. A Contratada deverá entregar produtos novos. Não se 

equipamentos reformados ou recondicionados. 

II. Fica a Contratada responsável por vícios ou defeitos de  fa  

desgaste anormal dos produtos e peças, pelo prazo de cobertura 

(mínimo de 12 meses), obrigando-se a reparar o dano e substituir 

se fizerem necessário, sem ônus adicionais à FEAS. 

Ill. A Contratada deverá realizar treinamento aos empregados  in  

FEAS, a fim de proporcionar a correta utilização dos equipamentos 

a. 0 treinamento referido no item anterior será custeado intei 

Contratada, que englobará passagens aéreas, estadias, 

taxas e outros gastos que se fizerem necessários. 0 prazo m 

realização deste treinamento será de 01 (um) mês, a parti 

aceitação do equipamento. 0 local e a data previstos para 

deste deverão ser indicados pela contratada, respeitando o 

indicado. 

ao aceitos 

ricação ou 

da garantia 

peças que 

icados pela 

mente pela 

limentação, 

ximo para a 

da data de 

realização 

razo acima 
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CLAUSULA TERCEIRA — DA ENTREGA E INSTALAÇÃO 

I. A entrega dos itens, bem como sua instalação, deverá ser efetuada em até 20 

(vinte) dias consecutivos a partir do recebimento da ordem de Compra 

emitida pela CONTRATANTE, nos endereços das unidades geridas pela FEAS, 

a serem informados pela Fundação, no horário das 08h30min As 16h30min de 

segunda a sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, 

carretos, taxas ou outros presentes As Notas Fiscais correspondentes. 

Considerar-se-6 em mora no dia seguinte ao vencimento deste prazo. 

II. Os equipamentos de registro eletrônico de ponto deverão ser instalados e 

devidamente configurados, pela Contratada, de acordo com as orientações do 

fabricante, nos quantitativos, locais e prazo indicado pelo Contratante em cada 

Ordem de Compra, responsabilizando-se pela integridade dos equipamentos;  

III.  A Contratada deverá empreender a execução de todos os serviços 

profissionais necessários ao completo funcionamento da solução, a citar 

especialmente, mas não exclusivamente: 

a. Serviços de instalação, configuração, customização, interligação e 

testes de todos os produtos em fornecimento, de modo que fiquem 

totalmente funcionais e disponíveis no ambiente da Contratante. 

b. Integrar todos os produtos  (hardware  e  software)  componentes da 

solução adquirida; 

b. A contratada deverá fornecer todas as condições para afixação dos 

relógios em paredes de alvenaria ou divisórias, tais como: suportes, 

buchas e parafusos,  etc.;  

IV. A Contratada deverá designar equipes de instalação, com pessoal técnico 

especializado, devidamente equipado com os instrumentos, equipamentos e 

todos os materiais necessários para a execução das instalações e em número 

suficiente para execução das atividades dentro do prazo de conclusão da 

instalação. 

V. A prestação de serviços de que trata este tópico não gera vinculo 

empregatício entre os empregados da contratada e a FEAS, vedando-se 

qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 
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direta. 

VI. A instalação do equipamento deverá ser feita pelo responsáve técnico na 

presença de um empregado indicado pela FEAS, sem nenhum ônus para a 

contratante. A instalação deverá compreender a realização de testes finais e 

ajustes que coloquem o equipamento em boa ordem operacional, devendo 

ocorrer quando da data de entrega dos equipamentos. Este prazo poderá ser 

prorrogado a interesse da FEAS. 

VII. A Contratada, a critério da FEAS, deverá fornecer detalhamentc técnico da 

instalação, do equipamento, instruindo quanto à tensão, corrent elétrica e 

potência, temperatura, dimensões do local, blindagens, umida e, poeira, 

partículas ou poluentes, proteção ambiental e aos usuários, riscos e acidentes 

e todas as demais condições necessárias à instalação e ao  fu  cionamento 

destes. 

CLAUSULA QUARTA — DA GARANTIA 

I. 0 prazo de garantia dos produtos será de pelo menos 12 (dize) meses, 

contados a partir de sua instalação e completo funcionamento. 

II. Serviços de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiv: são parte 

integrante da garantia de funcionamento exigida, devendo, p
I 

rtanto, ser 

prestados durante todo o período de garantia ofertado pela licitante e 

abrangem todos os itens do contrato: 

a. A Contratada colocará à disposição do Contratante serviç telefônico, 

em português, para registro e abertura de chamados relativ à garantia 

de funcionamento dos equipamentos e sistemas, incluídos a manutenção, 

quando necessário, em dias ateis e em horário comercial, O serviço 

deverá ser complementado com a possibilidade de abertura de chamados 

técnicos por  e-mail  ou por  site  na internet. 

b. A manutenção corretiva da solução correrá a expensas da Contratada e 

consiste na execução de procedimentos destinados a recolocar os 

dispositivos, equipamentos ou sistema em seu perfeito estado de 

funcionamento, compreendendo substituições, configurações e 

instalações de componentes ou sistemas, nos prazos de resolução 

e- 
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estabelecidos neste Termo de Referência. 

c. 0 atendimento ao chamado deverá ser realizado em até 24 horas e sua 

solução em até 72 horas, com fornecimento de equipamentos 

equivalentes ou superiores. Tal prazo contar-se-5 a partir do contato 

realizado com a Contratada, seja através de  e-mail,  contato telefônico,  

etc.  

d. Se não for cumprido o prazo acima estipulado para devolução do 

equipamento, deverá ser providenciada sua troca. 

e. No caso de inviabilidade técnica de reparo do dispositivo ou 

equipamento, caberá à Contratada promover a sua substituição, em 

caráter definitivo, por outro novo e para primeiro uso, e de mesmas 

características técnicas ou superiores, observada a compatibilidade com 

os demais itens do contrato e com o sistema;  

III. A assistência técnica deverá ser prestada diretamente pelo fabricante, seu 

representante ou empresa por ele autorizada, sendo desejável que essa 

assistência se, dê na área da região metropolitana do comprador. 0 

Contratante, ao solicitar o conserto ou manutenção do produto descrito, terá 

compromisso da Contratada do envio de técnico qualificado no prazo máximo 

estipulado neste termo. Caso o equipamento não permita ser consertado no 

local, a empresa deverá disponibilizar substituto até o retorno do primeiro. 

IV. A devolução do equipamento em manutenção não poderá ultrapassar 10 

(dez) dias úteis. 

V. 0 prazo de garantia dos produtos será de pelo menos 12 (doze) meses, 

contados a partir de sua instalação e completo funcionamento. 

VI. Serviços de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiva são parte 

integrante da garantia de funcionamento exigida, devendo, portanto, ser 

prestados durante todo o período de garantia ofertado pela licitante e 

abrangem todos os itens do contrato: 

a. A Contratada colocará à disposição do Contratante serviço telefônico, 

em português, para registro e abertura de chamados relativos à garantia 

de funcionamento dos equipamentos e sistemas, incluídos a manutenção, 

quando necessário, em dias Citeis e em horário comercial. O serviço 

deverá ser complementado com a possibilidade de abertura de chamados 
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técnicos por  e-mail  ou por  site  na internet. 

b. A manutenção corretiva da solução correrá a expensas da C 

consiste na execução de procedimentos destinados a r 

dispositivos, equipamentos ou sistema em seu perfeito 

funcionamento, compreendendo substituições, config 

instalações de componentes ou sistemas, nos prazos d 

estabelecidos neste Termo de Referência. 

c. 0 atendimento ao chamado deverá ser realizado em até 24 

solução em até 72 horas, com fornecimento de e 

equivalentes ou superiores. Tal prazo contar-se-6 a partir 

realizado com a Contratada, seja através de  e-mail,  contat  

etc.  

d. Se não for cumprido o prazo acima estipulado para d 

equipamento, deverá ser providenciada sua troca. 

e. No caso de inviabilidade técnica de reparo do d  

equipamento, caberá A Contratada promover a sua  subs  

caráter definitivo, por outro novo e para primeiro uso, e 

características técnicas ou superiores, observada a compati 

os demais itens do contrato e com o sistema; 

VII. A assistência técnica deverá ser prestada diretamente pelo  fa  

representante ou empresa por ele autorizada, sendo desejáv 

assistência se dê na área da região metropolitana do  co  

Contratante, ao solicitar o conserto ou manutenção do produto 

compromisso da Contratada do envio de técnico qualificado no p 

estipulado neste termo. Caso o equipamento não permita ser c 

local, a empresa deverá disponibilizar substituto até o retorno do p 

VIII. A devolução do equipamento em manutenção não poderá ul 

(dez) dias úteis. 

ituição, em 

e mesmas 

ilidade com 

ricante, seu 

I que essa 

prador. 

scrito, terá 

zo máximo 

nsertado no 

meiro. 

rapassar 10 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 
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s>94  

I. Zelar pela perfeita entrega dos equipamentos adquiridos, respeitando as 

condições ou exigências contidas neste Termo de Referência, de acordo com 

os padrões de qualidade exigidos pela contratante e as normas técnicas e 

legais vigentes; 

II. Manter um responsável técnico, com poderes de representante para tratar 

diretamente com a CONTRATANTE;  

III. Fornecer números telefônicos, e-mails  ou outros meios para contato da 

Contratante com o responsável, mesmo fora do horário de expediente, sem 

que com isso ocorra qualquer ônus extra; 

IV. Atender prontamente as solicitações que se fizerem necessárias; 

V. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito 

federal, estadual ou municipal, bem como, assegurar os direitos e cumprimento 

de todas as obrigações estabelecidas na legislação; 

VI. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante ou 

de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste 

contrato, devendo orientar seus empregados neste sentido, sob pena de 

responsabilidade civil, penal e administrativa; 

VII. Responsabilizar-se pelo integral cumprimento do avençado, não 

transferindo total ou parcialmente seu objeto, sem prévia e expressa anuência 

da Contratante; 

VIII. A contratada ficará obrigada a trocar, As suas expensas, o produto que for 

recusado por apresentar-se danificado ou que estiver em desacordo com o 

disposto neste Termo e seus anexos; 

IX. Fornecer certificado de garantia igual ou superior a 12 (doze) meses, a 

contar da data da instalação e perfeito funcionamento dos equipamentos; 

X. Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso, 

por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados A Contratante 

ou a terceiros, por seus empregados ou serviços, indenizando quando for 

necessário. 

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

Sao  obrigações da CONTRATANTE: 
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I. Acompanhar, fiscalizar, e avaliar a execução do avençado. 

H. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execução do obj o realizada 

em desacordo com este Termo de Referência.  

III. Notificar a Contratada, por escrito, a respeito da ocorrência d eventuais 

imperfeições observadas no curso de execução do objeto, fixando praz para a sua 

correção. 

IV. Aplicar A Contratada as penalidades regulamentares e contratu s previstas 

neste Termo de Referência, Edital de Embasamento e na legislação perti ente; 

V. Efetuar os pagamentos à Contratada após a execução do objeto, na orma e nos  

prazos estabelecido. 

CLAUSULA SÉTIMA - DO VALOR 

Pela entrega total  do objeto, no quantitativo descrito na cláus 

receberá a CONTRATADA a importância de até R$ XXXXX 

observando-se para cada entrega, os seguintes valores unitários para c 

la  primeira,  

XXXXX 

a item:  

CÓDIGO 

TASY 
DESCRIÇÃO QTD 

•MPRESA 

ajor Unitário 

216580 
Fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo 
registrador eletrônico de ponto convencional  (REP-C) 

40 

VALOR TOTAL R$0,00 

Parágrafo Único 

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta 

de recursos próprios da CONTRATANTE, previstos em seu orçamento, recebiveis 

através de Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, para atender 

as metas definidas. 

CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO 
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0 pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a emissão da 

nota fiscal correspondente aos itens efetivamente entregues, que deverá ser 

encaminhada até o 01° (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da prestação do 

serviço, sem emendas ou rasuras, sendo necessariamente a via original; e, ainda, 

mediante apresentação da seguinte documentação: 

a) Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal; 

b) Certidões de regularidade com o recolhimento de FGTS; 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

Parágrafo Primeiro  

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido 

nas faturas apresentadas, esta comunicará por escrito A CONTRATADA, em até 10 

(dez) dias, contados a partir do primeiro dia útil após a protocolização das Notas 

Fiscais/Fatura. Neste caso, o prazo previsto no caput desta Cláusula será suspenso, 

até que haja a regularização da cobrança, sendo reiniciado o prazo para pagamento 

da fatura a partir dessa nova data, sem a ocorrência de quaisquer encargos A 

CONTRATANTE, seja a que titulo for. 

Parágrafo Segundo  

Em sendo constatada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido 

após o pagamento da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE comunicará por escrito 

a CONTRATADA, a qual deverá efetuar o ressarcimento desses valores no 

faturamento do mês subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA NONA — DA MORA 

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de 

eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o 

valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 

desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros 

de mora serão calculados A taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 

Pregão Eletrônico n° )o/2022 — Feas Página 64 de 72 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteirc Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Rapo — Curitiba/PR  
EP  81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feas.uritiba.pr.gov.br  

cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos morat6rios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e 

pagamento; 

a do efetivo  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLAUSULA DÉCIMA — DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços acordados poderão ser alterados, por reajuste ou rapactuação, 

após decorridos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da 

nos termos da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Artigo 65 da  Le  

proposta, 

i n° 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal n°610/2019 e Instrução Nor-

mativa n° 02/2021 — SMF, ou seja, será adotado como critério de reajustê o IPC- A. 

Parágrafo Único 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substitui  ão,  o que 

vier a ser determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de p 

quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESS6 

evisão legal  
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A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos que se fizerem necessários na prestação de serviços até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o  art.  65 da 

Lei 8666/93. 

Parágrafo Único 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos 

no item anterior, exceto supressões resultantes de acordo celebrado entre os 

contratantes. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por 

qualquer motivo, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e 

ainda, em qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará 

sujeita As seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a) Advertência. 

b) no caso de atraso injustificado na execução do contrato, a multa de mora 

será de at61% ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida do 

contratado, observado o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 112, inciso I 

do Decreto Municipal 610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita As 

penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

c) no caso de inadimplemento do contrato, poderá ser aplicada multa 

punitiva de 10% 

d) sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112, inciso I 

do Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso Ill, da Lei n.° 

8.666/93. 

e) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não 

superior a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade 

competente, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado A administração 
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pública, de acordo com a Lei n.° 8666/93. 

f) Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com 

publicação na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93. 

Parágrafo Primeiro  

A multa  moratoria  (item II) e a multa compensatória (item Ill) 

cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na fic 

da CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as 

estabelecidas em Lei n° 8.666/93 independentemente da ordem em 

previstas, considerando sempre a gravidade e eventuais prejuízos c 

Erário e os princípios que regem Administração. 

oderão ser 

a cadastral gio 

enalidades 

ue estejam 

usados ao 

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

recorrer ás garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos 

causados pelo inadimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato, 

ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada será a única e exclusiva responsável pela entrega 

do objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a ais ampla e 

completa fiscalização dos serviços, designando, para tanto, um s rvidor para 

acompanhamento, que poderá entre outros: 

1. Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência e eventuais 

imperfeições na execução do contrato, fixando prazo para sua correç a; 

2. Solicitar à empresa contratada, a substituição de qualquer  prod  to fornecido 
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que esteja em desacordo ou insatisfatório; 

3. Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução dos serviços. 

Parágrafo Único  

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, 

durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que 

necessário. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS 

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os impostos e 

taxas que forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a 

ser criados. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RENUNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucessores, renuncia 

expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devolução judicial ou 

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente 

contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA RESCISÃO 

0 presente contrato poderá ser rescindido sem  Onus,  de comum acordo 

entre as partes ou unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos artigos 

78, 79 e 80 da Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro  

Na hipótese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, ficará obrigada a 

continuar prestando os serviços contratados por período a ser estipulado pela 

CONTRATANTE, a contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo 
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Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTRATADA tiver 

decretada sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extraju icialmente, 

fica o presente contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da resolução de 

eventuais pendências. 

Parágrafo Terceiro  

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá única e exclus 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demai 

trabalhistas, independentemente do período de comunicação da rescis5 

pela CONTRATANTE. 

vamente 

encargos 

3 formulado • 
Parágrafo Quarto  

O inadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá ser 

motivo de sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou nterpelação 

judicial ou extrajudicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e danos, 

quando esta: 

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

b- Falir, encontrar-se em Recuperação Judicial ou dissolver-se; 

c- Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e 

expressa anuência da CONTRATANTE; 

d- Tiver sua atividade .suspensa por determinação de autoridades 410 

competentes, de acordo com a legislação em vigor; 

e- Interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias 

consecutivos, sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA OBSERVÂNCIA À LEI 8.666/93 

0 presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA as 

normas contidas na Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis 

espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DOS GESTORES 
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Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto 

municipal n.° 610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Juliana 

Rybzinski Rodrigues Rimbano (matricula funcional n.° 3.720) e Ronei  Paulin (mat.  

2495) como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvidos. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA — DA VIGÊNCIA 

0 contrato vigera por 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado a critério das partes e nos termos do artigo 57 da Lei n.° 

8.666/93 e demais alterações. 

CLAUSULA VIGÉSIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS 

A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no 

presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de 

Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a 

matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de 

proteção de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados 

dos clientes, o que inclui os dados da CONTRATANTE. No manuseio dos dados a 

CONTRATADA devera: 

I. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de 

todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos 

eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não 

autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou 

indevida; 

II. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua 

permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser 

lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por 

escrito da CONTRATANTE; 

Ill. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com 

exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a 
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fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, devera informar 

previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar 

cabíveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das 

disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela 

CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados de que venha 

a ter conhecimento ou suspeita. 

Paragrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo papmento de 

perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarlcimento do 

pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a 

terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de 

qualquer das cláusulas previstas neste capitulo quanto à proteção e  Lisp  dos dados 

pessoais. 

Paragrafo segundo  

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA intclrromperá o 

tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na 

determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados 

 

medida do 

Pessoais e 

   

todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outT qualquer), 

salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra 

hipótese legal prevista na LGPD. 

Paragrafo terceiro  

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou 

"LGPD"), sem exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; 

implementando todas as medidas técnicas de segurança da informação 
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disponíveis, além de medidas organizacionais para controle de acesso aos 

Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e 

independente, nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de 

Tratamento a que tenha ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus 

empregados e, em nenhuma hipótese a CONTRATANTE será 

responsabilizada pelo Tratamento de Dados Pessoais realizados pela 

CONTRATADA. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA— DO FORO DE ELEIÇÃO 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, 

para as ações que porventura decorram do presente contrato, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim acordados, foi este instrumento lavrado, que depois de 

lido e achado conforme, vai por todos assinados, na presença de duas testemunhas, 

em uma única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba, xx de xxxxxxx de xxxxxx. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor Geral — Feas 

Ordenador de Despesas 

CONTRATADA 

Deise Sueli de  Pietro Caputo Pedro Henrique Igino Borges 

Diretor Administrativo Financeira Feas Assessor Jurídico — Feas 

1a Testemunha 2a  Testemunha 
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P.A. n° 254/2022 

Interessada: Fundação Estatal de Atenção à Saúde - FEAS. 

Assunto: Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de Relógios 

Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C) das 

unidades sob gestão da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — FEAS, pelo 

período de 12 (doze) meses. 

Parecer AJUR n.2 464/2022 

O Ementa: Análise de Edital, nos termos do  art.  38, § único da Lei n° 8.666/93. Minuta que 
atende aos requisitos do Decreto Municipal n° 290 de 12 de abril de 2016, 

Decreto 610/2019 e Decreto n° 1235/2003, de 17 de dezembro de 2003. 

Aprovação. 

I — Relatório 

Trata-se de Minuta de Edital de Pregão Eletrônico s/n, para contratação de 

empresa especializada em fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico 

de Ponto Convencional  (REP-C), para atender as necessidades dos usuários das unidades geridas pela 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde — FEAS, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

Consta ao feito: 

- declaração de disponibilidade financeira  (fl.  01); 

- declaração do autorizador de despesas  (fl.  02); 

- justificativa para aquisição (fls. 03/04); 

- termo de referência (fls. 05/10 v.); 
- minuta de contrato administrativo (v. fls. 11/19 v.); 

- aprovação de minuta pela autoridade solicitante (f1.20 v.) 

- referencial de pregos (v.  fl.  21); 
- justificativa de escolha de pregos (fls. 22); 

- cotações (v. fls. 23/40); 
- CNPJs (v. fls. 41/44); 

- designação de pregoeiro publicado em DOM  (fl.  45); 

- minuta do edital de embasamento e anexos (fls. 47/82 v.). 

0 valor estimado da totalidade de itens está informado no importe de 

R$95.800,00 (noventa e cinco mil e oitocentos reais). 

E o relatório. 
Passo à manifestação. 

Parecer - AJUR 464/2022 1 
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II — Análise 

Preliminarmente, cumpre salientar que a análise desta Assessoria Jurídica cinge-

se aos aspectos jurídico-formais do instrumento editalicio, não tendo por função avaliar questões de 
ordem técnica, atinentes, por exemplo, a essencialidade, bem como As especificidades do item que se 

pretende adquirir, salvo casos de burla ao dever de licitar, fracionamento manifesto de objeto ou ainda, 

restrição ao caráter competitivo do certame. 

Da mesma forma, a análise jurídica não compreende questões de ordem 

econômico-financeira, tais como, se haverá ou não recursos disponíveis para o pagamento das 
despesas, sendo certo que é obrigação do gestor prezar pelo efetivo adimplemento. De toda sorte, tal 

questão envolve previsibilidade orçamentária e há declaração no feito nesse sentido, consoante  fl.  01 

subscrita pelo Assessor Financeiro da FEAS. 

In casu, pretende-se a contratação de empresa especializada em fornecimento e 

instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), sendo um 

serviço comum,  passive!,  portanto, de contratação via Pregão Eletrônico, nos termos do parágrafo único 

do artigo 10  do Decreto Municipal 1235/2003:  

Art.  12  - As normas e os procedimentos para a utilização da modalidade Pregão, por 
meio da utilização de recursos da tecnologia de informação, denominado Pregão Eletrônico 
destinado a aquisições de bens e serviços comuns da Administração Municipal de Curitiba, 
obedecerão ao disposto neste Decreto. 

Parágrafo Único - Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser concisa e objetivamente definidos no  ()Wet°  do edital, 

em perfeita conformidade com as especificações usuais praticadas no mercado, conforme 
previsto no Decreto Municipal ng 1217/2003. 

Nesse ponto, os padrões de desempenho e de qualidade do serviço constam 

objetivamente descritos no termo de referência acostado ao feito. 

De acordo com o item 1.1 do Edital consta o critério de julgamento de menor 

prego por item uma vez que se trata de bem comum, uma vez que se enquadra no inciso V. do artigo 2° 

do Decreto Municipal 610/2019, a saber, a possibilidade de definição concisa e objetiva dos padrões de 

desempenho e qualidade a serem obedecidos pelos licitantes, conforme a Gerente de Recursos 

Humanos explicita à  fl.  05. 

Como consta no preâmbulo do edital, considerando a legislação vigente, este 

pregão possui item que terá cota reservada de 25% (vinte e cinco por cento) de seu quantitativo total 

para disputa exclusiva ME/EPP. 

No que tange aos documentos exigidos a titulo de habilitação jurídica, 

regularidade fiscal, qualificação técnica e econômica financeira, verifica-se que estão de acordo com o 

que preconizam os artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93. 

hipóteses em q 
público vejamos: 

A Lei Complementar Municipal n° 89/2014 estabelece, em seu artigo 17, 
restrição do certame à micro e pequena empresa, atenta à consecução do interesse 

2 Parecer - AJUR 464/2022 
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Art.  17. Não se aplica o disposto nos  arts.  14, 15 e 16 quando: 

1 - não houver um mínimo de 3 fornecedores competitivos enquadrados como Microem presas e 
Empresas de Pequeno Porte sediados no Município e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório; 

II - o tratamento diferenciado e simplificado para as Microem presas e Empresas de Pequeno Porte 

não for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do 

objeto a ser contratado; 

Ill - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos  art.  24 e 25, da Lei n2  8.666, de 21 de 

junho de 1993; 

IV — os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as Microem presas e Empresas de 

Pequeno Porte  new  forem expressamente previstos no instrumento convocatório. 

Consta a aprovação da minuta em sua versão final, pela autoridade promotora do 

certame, na forma exigida pelo artigo 50 § 1° do Decreto Municipal 610/2019.1  

III  - Considerações Finais 

Portanto, opino  favoravelmente à aprovação da minuta, encontrando-se o 

certame em condições de prosseguimento. 

Ressalto também, por medida de prudência e cautela, que a Diretoria 

Administrativa e Geral sempre avalie e reavalie, se for o caso, a necessidade e legitimidade da despesa 

solicitada no presente feito. 

Publique-se na forma da lei, respeitando-se o prazo entre a publicação da 

convocação e a data de apresentação das propostas e lances, cf. inc. Ill do  art.  17 do  Dec.  Municipal ng. 

1.235/03. 

o parecer. S.M.J. 

Curitiba, 05 de outubro de 2022. 

PEDRO HENRlt1E IGINO BORGES 

Assessor Jurídico FEAS 

1  §1.° t condição para a emissão de parecer por Procurador do Município a completa instrução dos procedimentos e a 
aprovação da minuta do edital pelo órgão promotor. 
Parecer - AJUR 464/2022 3 
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Processo Administrativo n° 254/2022 — Feas 

I — Ciente do Parecer Jurídico n° 464/2022 — Ajur/Feas. 

II — Possui condições de prosseguimento o presente processo; 

Ill — Portanto, respeitando as formalidades legais, publique-se o Edital de 

Embasamento do Pregão Eletrônico. • Curitiba, 05 de outubro de 2022. 

ifredo Paulo ilves 19-67 

Diretor-Geral Feas 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

A Fundação Estatal De Atenção ,4 Saúde torna 
público, para conhecimento dos interessados, 
que realizará licitação, sob a modalidade 
Pregão Eletrônico, com as seguintes 
características: 

Processo Administrativo n°: 254/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 158/2022. 

Com cota para Ampla Concorrência e cota Exclusivo ME/EPP. 

Objeto:  "Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Relógios 
Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C). pelo 
período de doze meses".  

Valor total estimado do pregão: R$ 95.800,00. 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 11/10/2022 ás 08:00 h até 
o dia 25/10/2022 As 08:40 h. 
Abertura da sessão pública: 25/10/2022 ás 08:41 h. 

Curitiba, 11 de outubro de 2022. 

MireIle Peleira Fonseca 
Pregoeira 

• As propostas e lances deverão ser encaminhados via internet respeitando a 
data e horários determinados acima. 0 portal em que ocorrerá a disputa é o 
compras governamentais (www.compras.gov.br). 

• O edital está à disposição dos interessados no portal compras 
governamentais (www.compras.gov.br), bem como no  site  da Feas: 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br.  

• Somente poderão participar do envio de lances as empresas que estiverem 
devidamente cadastradas no portal de compras governamentais 
(www.compras.gov.br) e apresentarem propostas. 

• Informações pelos fones: (41) 3316-5927; 3316-5967. 





CURITIBA N°193 - ANO XI 

CURITIBA, TERÇA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 

A Fundação Estatal De Atenção A Saúde torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará licitação, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico, com as seguintes características: 

Objeto: "Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 

Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  

(REP-C), pelo período de doze meses". 

Processo Administrativo n°: 254/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 158/2022. 
Com cota para Ampla Concorrência e cota Exclusivo ME/EPP. 
Objeto: "Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de 
Ponto Convencional  (REP-C), pelo período de doze meses".  
Valor total estimado do pregão: R$ 95.800,00. 
Data/horário para envio de proposta(s): a partir do dia 11/10/2022 às 08:00 h até o dia 25/10/2022 às 08:40 h. 
Abertura da sessão pública: 25/10/2022 às 08:41 h. 

•As propostas e lances deverão ser encaminhados via internet respeitando a data e horários determinados acima. 0 portal em 

que ocorrerá a disputa é o compras governamentais (www.compras.gov.br). 

-0 edital está A disposição dos interessados no portal compras governamentais (www.compras.gov.br), bem como no  site  da  it  ,as: www.feaes.curitiba.pr.gov.br. 

•s omente poderão participar do envio de lances as empresas que estiverem devidamente cadastradas no portal de compras 

governamentais (www.compras.gov.br) e apresentarem propostas. 

•Informações pelos fones: (41) 3316-5927; 3316-5967. 

Fundação Estatal de Atenção 6 Saúde, 6 de outubro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n°: 212/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 138/2022. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais 

cirúrgicos" 

De acordo com a decisão do Pregoeiro e parecer jurídico n° 467/2022 — Ajur, homologo o Pregão Eletrônico n°: 138/2022, cujo 
objeto 6: "Registro de pregos para futuro fornecimento de  materials  cirúrgicos", conforme ata de julgamento em favor da 
empresa: 
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EDITAL DE EMBASAMENTO 

Processo Administrativo n° 254/2022. 

Pregão Eletrônico n° 158/2022. 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas informa que realizará Pregão 

Eletrônico, cujo Edital assim se resume. 

Objeto: "Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Relógios 

Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo 

período de doze meses." 

Com cota para Ampla Concorrência e cota Exclusivo ME/EPP.  

Propostas, documentos e lances: Serão recebidos, exclusivamente, através da 

internet no portal de compras governamentais (www.compras.gov.br), nos seguintes 

prazos: 

Inicio do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:00 h do dia 11 de outubro de 2022 

Término do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:40 h do dia 25 de outubro de 2022 

Data de inicio da sessão pública 08:41 h do dia 25 de outubro de 2022 

Informação: Considerando a legislação vigente, este pregão possui item que terá cota 

reservada de 25% de seu quantitativo total para disputa exclusiva entre ME/EPP. 

Curitiba, 11 de outubro de 2022. 

—1-r\O-PterYvi 
MireIle Pereira Fonseca  

Pregoeira 
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— Introdução 

1.1. A Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba — Feas torna 

público que realizará processo licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, 

através do Portal de Compras Governamentais (www.compras.gov.br) A licitação  

sera  do tipo "menor prego por item". Legislação aplicável: lei n.° 8.666/93; lei n.° 

10.520/2002; lei complementar n° 123/2006; disposições dos decretos municipais n° 

1.235/2003; 2.028/2011; 104/2019; 290/2016; e 610/2019, naquilo aue lhes for 

compatível, além do contrato de gestão celebrado entre o município de Curitiba e a 

Feas e Processo Administrativo n.° 254/2022 — Feas, bem como as cláusulas abaixo 

descritas. 

1.2. 0 valor máximo estimado deste Pregão Eletrônico é de R$ 

95.800,00. 

1.3. As despesas decorrentes da aquisição dos serviços correrão por 

conta de recursos próprios da Feas (CNPJ 14.814.139.0001-83), previ tos em seu 

orçamento, recebiveis através de contrato de gestão celebrado com o 

Curitiba, para atender as metas definidas. 

unicipio de 

— Indicação Do Pregoeira E Da Equipe De Apoio 

2.1. A Pregoeira e equipe de apoio designados por meio da 

64/2022 — Feas, responsáveis por este Pregão Eletrônico são 

Portaria n.° 

Pregoeira: 

Mirelle Pereira Fonseca. 

Equipe de Apoio 

Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro 

Veridiane De Paula Macedo  Sotto  Maior; 
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2.2. Na ausência da Pregoeira responsável, o presente pregão será 

conduzido e julgado por um dos agentes designados como equipe de apoio. 

2.3. 0 julgamento da licitação dar-se-6 pela Pregoeira, com base nas 

condições previstas neste edital. 

2.3.1. Havendo necessidade de análise técnica para aferir relação de 

compatibilidade da oferta da licitante com as condições exigidas em edital, o órgão 

promotor ficará responsável por essa avaliação. 

3— Objeto da licitação 

3.1. 0 objeto desta licitação é "Contratação de empresa para 

fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de 

Ponto Convencional  (REP-C), pelo período de doze meses.", conforme 

especificações contidas neste edital, seus anexos e no formulário proposta 

eletrônico. 

3.2. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas 

no Compras Governamentais e as especificações constantes neste Edital, 

prevalecerão as últimas. 

3.3. Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas, 

os seguintes anexos: 

Anexo 1— Termo de Referência. 

Anexo 2— Modelo de Proposta. 

Anexo 3— Justificativas detalhada. 

Anexo 4— Valores máximos permitidos. 

Anexo 5— Referencial de preços balizador. 

Anexo 6— Minuta do termo contratual 

4— Das impugnações, esclarecimentos e comunicados 
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4.1. Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão iespondidos 

quando solicitados ao Pregoeira, até 2 (dois) dias ateis antes da data fbiada para a 

abertura da licitação, devendo ser: 

4.1.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante ro cabeçalho 

deste termo; 

4.1.2. No seguinte endereço eletrônico: 

mifonseca(&_feaes.curitiba.pr.gov.br 

4.1.4. As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadás no portal 

de compras governamentais para ciência de todos os interessados. E dever das 

empresas interessadas acompanhar os boletins de esclarecimentos enitidos pela 

Pregoeira no portal de compras governamentais. 

4.1.5. 0 Pregoeira decidirá sobre o esclarecimento no prazo d até 1 (um) 

dia  CAD.  

4.2. Eventuais impugnações ao presente Edital poderão ser eitas até as 

17 horas do dia 21/10, dois dias Citeis antes da data fixada para a r alização da 

sessão pública do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante. 

4.3. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao 

Pregoeira, e conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e 

número do certame, a denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone, 

endereço eletrônico para contato, devendo ser: 

4.3.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no cabeçalho 

deste termo; 

4.3.2. No seguinte endereço eletrônico: 

mifonsecafeaes.curitiba.prgov.br  

4.4. A impugnação será julgada em até um dia útil, a conta 

seu expresso recebimento e a resposta será disponibilizada no  site  

governamentais. 

 

da data de 

de compras 
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4.5. Comunicados — Qualquer comunicado emitido pela Pregoeira será 

divulgado no portal de compras governamentais; o qual também poderá ter seu texto 

disponibilizado no  "chat"  deste pregão eletrônico. 

4.6. As solicitações feitas fora dos meios e prazos aqui estipulados não 

serão conhecidas. 

4.7. É de responsabilidade (mica e exclusiva das empresas interessadas 

acompanharem os boletins de esclarecimentos e os comunicados emitidos. Não 

serão aceitas reclamações baseadas no desconhecimento do teor desses 

documentos. 

4.8. Durante a sessão de envio de lances, o Pregoeira não fará 

atendimento aos fornecedores através de telefone, somente através do  "chat"  de 

mensagens. As dúvidas devem ser dirimidas antes do inicio do processo de Pregão 

Eletrônico 

5— Condições De Participação 

5.1. A participação neste Pregão Eletrônico importa à proponente irrestrita 

aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na 

observância da legislação em vigor, dos regulamentos, normas administrativas e 

técnicas aplicáveis, inclusive quanto aos recursos. 

5.2. Somente poderão participar da presente Licitação: 

5.2.1. Interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação, e que estejam com Credenciannento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF. 

5.2.2. Satisfaçam integralmente as condições deste Edital; 

5.2.3. Estejam regularmente estabelecidos no pais, cuja finalidade e ramo 

de atuação principal estejam incorporados ao objeto do presente Pregão Eletrônico 

e que execute atividade pertinente e compatível com este objeto. 

5.2.4. Estejam cadastradas no sistema compras governamentais. 
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5.2.5. Será concedido tratamento favorecido para as micro 

empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas  men  
artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor 

física e para o microempreendedor individual — MEI, nos limites previ 

Complementar n° 123, de 2006. 

5.2.6. 0 item deste pregão terá cota reservada 

quantitativo total para disputa Exclusiva entre ME/EPP. 

5.3. Não poderão participar desta licitação: 

2 

mpresas e 

onadas no 

ral pessoa 

tos da Lei 

de seu 

5.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contrato 

tivos, na forma da legislação vigente; 

5.3.2. Empresas que tenham sido declaradas inid6neas por 

fera federativa ou suspensas de licitar ou impedidas de  con  
Município de Curitiba, enquanto durarem os efeitos da sanção 

5.3.4. nenhum servidor, seu cônjuge, companheiro, parente e 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau poderá ser diret 

rio, controlador ou integrar conselho de empresa fornecedora 

ze qualquer modalidade de contrato com o Município, sob pe 

são, nos termos do  art.  98 da Lei Orgânica do Município; 

5.3.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Públi 

atuando nessa condição (Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário) 

5.3.6. Empresas que se encontrem sob falência, dissolução, 

judicial ou extrajudicial, exceto empresas com plano de recu  
hid°  judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicia 

de recuperação homologado judicialmente. 

o 

administra- 

ualquer es-

atar com o 

linha reta, 

r, proprietá-

u que reali-

a de demis- 

o - OSCIP, 
• 

ecuperação 

eração aco- 

, com plano 

5.4. Os Secretários Municipais, o Procurador-Geral do Muni 

pantes de cargo em comissão, os de função de confiança, bem como to 

dores e empregados públicos Municipais, da Administração Direta e Indi 

derão firmar contrato com o Município antes de decorridos 90 (novent 

findos os respectivos vínculos. 

ipio, os ocu-

os os servi-
eta,  não po-

) dias após 
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5.5. Nesta licitação não será aceita a participação de empresas em con-

sorcio, visando a ampliação da disputa. 

5.6. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará 

"sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo As seguintes 

declarações: 

5.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus  arts.  42 a 49. 

5.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o 

prosseguimento no certame; 

5.6.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" 

apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

5.6.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital 

e seus anexos; 

5.6.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e 

que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalicias; 

5.6.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.6.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 

anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
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5.6.6 que a proposta foi elaborada de forma independente. 

5.6.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 

executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos Ill e 

IV do  art.  1° e no inciso Ill do  art.  5° da Constituição Federal; 

5.6.8 que os serviços são prestados 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 As regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no  art.  93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho 

de 1991. 

5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante As sanções previstas em lei e neste Edital. 

6 — Credenciamento 

6.1. 0 Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, 

que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em 

sua forma eletrônica. 

6.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar 

previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores — SICAF e perante o Sistema Integrado de Administração de Serviços 

Gerais — SIASG, pelo  site  wvwv.compras.gov.br. 

6.3. 0 cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal ce Compras 

governamentais, no sitio www.compras.gov.br, por meio de certifizado digital 

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP - Brasil 

6.4. Os interessados em participar desta licitação, preferencialmente, 

também poderão estar inscritos no Portal de Compras do Município de Curitiba (E-

Compras): http://www.e-compras.curitiba.prgov.br, a fim de possibilitar a emissão do 
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Certificado de Registro Cadastral —  CRC,  nos termos do Decreto Municipal n° 

104/2019; 

6.5. 0 uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de 

responsabilidade exclusiva do licitante, não cabendo ao provedor do sistema ou a 

Feas responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

6.6. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica 

responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a 

realização das transações inerentes ao Pregão na forma Eletrônica. 

6.7. 0 licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema 

qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso 

da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

6.8. 0 licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances. 

6.9. É de exclusiva responsabilidade da empresa interessada a solicitação 

e manutenção de sua respectiva chave de acesso perante o provedor do sistema 

compras governamentais. 

6.10. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus 

dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

6.10.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

7— Apresentação Da Proposta De Pregos E Envio Dos Documentos 

Pregão Eletrônico n° 158/2022 — Feas Pagina 9 de 72 



  

Feas 

i 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro 

N 

anderley, 161 
3° andar 

Capão  Rao  — Curitiba/PR  
EP  81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feas.curitiba.pr.gov.br  

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabel!?
I

cidos para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticarnete a etapa 

de envio dessa documentação. 

7.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 4, 
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de 

acesso aos dados constantes dos sistemas. 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Po 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma 

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do  art.  43, § 10 da  LC  n° 123 

 

e deverão 

estrição de 

de 2006. 

 

   

7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações rio 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. • 
7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente riseridos no 

sistema; 

7.7. 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. 

7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeira e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
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8— Do preenchimento da proposta 

8.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

8.1.1. Valor unitário do item; 

8.1.2. Marca; 

8.1.3. Fabricante; 

8.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares 
à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, 
o modelo, prazo de validade ou de garantia, quando for o caso; 

8.1.5. Neste campo descrição, as propostas não podem conter qualquer 
identificação- do licitante proponente, tais como nome, CNPJ, telefone,  e-
mail, etc.,  sob pena de desclassificação.  

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

8.3. 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. 

8.4. 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. 

8.5. 0 prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de sua apresentação. 

8.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas e neste edital, sob pena de 

desclassificação. 
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8.7. Não serão aceitas propostas e/ou documentos encaminh
l 
 

horário determinado nem em outro meio que não através do portal 

governamentais. 

8.8. 0 envio de uma proposta para este Pregão Eletrônico será 

considerado como evidência de que a proponente: 

8.8.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os 

comparou entre si e obteve do Pregoeira informações sobre  qua  quer ponto 

duvidoso antes de apresentá-la; 

8.8.2. Considerou que os elementos desta Licitação lhe 

elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

8.8.3. Está de acordo com todos os termos editalicios, 

permitem a 

8.8.4. Sendo vencedora da Licitação, assumirá integral responsabilidade 

pela entrega do objeto licitado; 

8.9. A empresa que utilizar qualquer forma passível de identificação no 

sistema eletrônico terá sua proposta desclassificada pela Pregoeira e não poderá 

participar da fase de lances. 

9 — Abertura da sessão pública e classificação das propostas 

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-6 em sessão pública, por 

meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste  Edit  

9.2. 0 Pregoeira verificará as propostas apresentadas,  des  lassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisito estabeleci- 

dos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência. 
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9.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no siste-

ma, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento de-

finitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.6. 0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

9.7. 0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o Pregoeira e os licitantes. 

10— Formulação dos lances: modo de disputa aberto e fechado 

10.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lan-

ces exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informa-

dos do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

10.2. 0 lance devera ser ofertado pelo valor unitfirio do item. 

10.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o ho-

rário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

10.4. 0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou per-

centual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

10.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo 

de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

10.5.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleato- 
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riamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

abrirá opor-

com preços 

10.5.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema 

tunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas 

até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.5.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condiçõrs definidas 

neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 

classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado m até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.5.4 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o 

sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

10.5.5. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabele-

cida nos itens anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais li-

citantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofer4ar um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerrai-nento deste 

prazo. 

10.5.6. Poderá o Pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio 

mente, admitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classifi  

pa  de lance fechado atender às exigências de habilitação. 

justificada- 

ado  na eta- 

10.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor 

do aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

prevalecen- 

   

10.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes seirão informa-

dos, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identi-icação do li-

citante. 
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10.8. No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos lici-

tantes para a recepção dos lances. 

10.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeira per-

sistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoei-

ra aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.10. 0 Critério de julgamento adotado será o menor prego por item, 

conforme definido neste Edital e seus anexos. 

10.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de 

sua proposta. 

10.12. Em relação a itens não exclusivos para participação de microem-

presas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será 

efetivada a verificação automática, junto 6, Receita Federal, do porte da entidade em-

presarial. 0 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  n° 123, de 2006. 

10.12.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira co-

locada. 

10.12.2. 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, conta-

dos após a comunicação automática para tanto. 
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10.12.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que s 

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, p 

cio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 

onvocadas 

encontrem 

ra o exerci- 

   

: 10.12.4. No caso de equivalência dos valores apresentados elas micro-

empresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos  intervals  estabele-

cidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para quê se identifi-

que aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.12.5. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa abert 

eguidas de 

e fechado. 

10.13. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 

10.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo 

sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

10.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Prego-

eira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que te-

nha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

10.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

10.17. Serão aceitos lances com até 04 (quatro) casas decimais após a 

virgule. 

11 — Envio da proposta de preços 

• 
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11.1. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a ne-

gociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresenta-

dos. 

11.2. É facultado ao Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no  chat  pelo licitante, antes de findo o prazo. 

11.3. 0 licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a docu-

mentação indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-á As sanções 

previstas neste Edital. 

11.4. A proposta deverá conter: 

11.4.1. Proposta de preços, vedado o preenchimento desta com dados 

aleatórios, sob pena de desclassificação; 

11.4.2. Preços unitários e totais, em Real, em algarismo, com no máximo 

quatro casas após a virgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previ-

são inflacionária; 

11.4.4. Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tribu-

tos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despe-

sas necessárias à execução do objeto; 

11.4.5. Indicação de fabricante, marca e modelo, bem como catálogo co-

mercial com o produto a ser fornecido, se for o caso. 

11.4.6. Prazo de validade da proposta de, no  minim,  60 (sessenta) dias, 

contados da data de abertura da licitação. 

11.5. Após o encerramento da sessão de lances e negociações, esta será 

suspensa, a fim de que o Pregoeira possa proceder A análise e julgamento, bem 

como proceder ao julgamento da habilitação das empresas classificadas. 
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12 — Da aceitabilidade da proposta 

12.1. Encerrada a etapa de negociação e envio de documentos, a sessão 

será suspensa para que o Pregoeira examine a proposta classificada em primeiro lu-

gar quanto é adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em rela9,o ao máxi-

mo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. Para tahto, poderá 

solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Feas. 

12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresen-

tar preço final superior ao preço máximo fixado, desconto menor do que o mínimo 

exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global 

ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, inda que o 

ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,  ex  eto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licita te, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

12.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeira 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

12.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeira poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos 

e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ta e acessí-

vel a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

12.6. 0 desatendimento de exigências formais não essenciair não impor-

tará o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamen do ato, ob-

servados os princípios da isonomia e do interesse público. 
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12.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especi-

ficações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante 

do serviço ou da área especializada no objeto. 

12.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeira 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

13 — Julgamento Da Habilitação 

13.1. Somente serão julgadas as habilitações das empresas que 

forem classificadas. 

13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação 

dos licitantes detentores das propostas classificadas, o Pregoeira verificará o even-

tual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à exis-

tência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, me-

diante a consulta aos seguintes cadastros: 

13.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas — 

CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portalda-

transparencia.gov.br/ceis);  

13.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Im-

probidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade  adm/consultar re-

querido.php). 

13.2.3. Lista de Inidtineos e o Cadastro Integrado de Condenações 

por Ilícitos Administrativos — CADICON, mantidos pelo Tribunal de 

Contas da União — TCU; 

13.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa lici-

tante e, no caso do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbi-

dade Administrativa (CNCIA), do CNJ, também de seu sócio majoritário, por força do 

artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao res- 
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ponsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qu 

majoritário. 

13.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeira reputa 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

13.6. Caso atendidas as condições de participação, a habilit 

tantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele ab,  
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à quali 

nômica financeira. 0 documento de qualificação técnica abaixo exigid 

enviado junto à proposta eletrônica, como forma de anexo. 

13.7. É dever do licitante atualizar previamente as comprov 

tantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da se 

ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a resp 

mentação atualizada. 

ie contratar 

I seja sócio 

o licitante  

ão  dos lici-

Íangidos em 

icação eco-

deverá ser 

96es  cons- 

ao pública, 

ctiva docu- 

13.8. 0 descumprimento do subitem acima implicará a inabili'ação do lici-

tante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de c;rtidões feita 

pela Pregoeira lograr êxito em encontrar as certidões válidas. 

13.9. Havendo a necessidade de envio de documentos dé habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos nestel Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

13.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do p 

to de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-d 

do houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

eenchimen-

igitais quan- 

13.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com 

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

dicação de 

   

'ye?  
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13.12. 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, comprovada-

mente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

13.13 Ressalvado o disposto no item 5.3 (documentos abrangidos pelo Si-

caf), os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação re-

lacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

13.14. Habilitação jurídica: 

13.14.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público 

de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

13.14.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certifi-

cado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.-

qov.br, 

13.14.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de res-

ponsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vi-

gor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobat6rio de seus administradores; 

13.14.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde ope-

ra, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participan-

te sucursal, filial ou agência; 

13.14.5. 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; 

13.14.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vi-

gor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Co-

mercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem 

como o registro de que trata o  art.  107 da Lei n° 5.764, de 1971; 
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to no Pais: decreto de autorização; 

13.14.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

13.15. Regularidade fiscal e trabalhista: 

13.15.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

13.15.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela S cretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e 6 Divida Ativa da União 
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ii  13.14.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em  fu  cionamen- 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

Social, nos 

da Receita 

13.15.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

13.15.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos peranLte a justiça 

do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva cOrn efeito de 

negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n°5.452, de 1° de maio de 1943; 

13.15.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou 

sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

13.15.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 
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13.15.8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa 

aos Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão 

Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento 

equivalente do Município do domicilio ou sede do licitante, na forma da lei; 

13.15.9. 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. 

13.16. Qualificação Econômico-Financeira. 

13.16.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica; 

13.16.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exerci-

do social já exigíveis e apresentados na forma da lei, com TERMO DE ABERTURA 

E ENCERRAMENTO e devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de 

Títulos e Documentos e para sociedade anônima: publicado na imprensa oficial, que 

comprovem a boa situação financeira da pessoa jurídica, sendo vedada a sua subs-

tituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por  indices  

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da solicitação da ins-

crição no cadastro de fornecedores  (art.  31, inciso I, da Lei n°8666/1993) e altera-

ções. O Balanço a ser apresentado deverá ser referente ao ano de 2021, de acordo 

com a legislação vigente. 

13.16. 2.1. A boa situação será avaliada pelos  indices  conforme  art.  90, do 

Decreto Municipal 104/2019: 

ILC > ou = 1 

ILG > ou = 1  

SG  > ou = 1 

1 — INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  LC 

LC  = ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE 
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2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = LG 

ATIVO CIRCULANTE-'-ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZ 

LG -  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

3 - SOLVENCIA GERAL=  SG  

ATIVO TOTAL 

SG=  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

13.16.2.2.0s  indices  deverão ser indicados de conformidade com as Nor-

mas Técnicas Contábeis e a Lei Federal n° 8.666/1993. 

13.16. 2.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 

(um) em qualquer dos  indices  de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral  (SG)  e 

Liquidez Corrente  (LC),  deverão comprovar, considerados os ris  loos  para a 

Administração, patrimônio liquido positivo (Decreto Municipal 104/2019,  art.  10, § 
30).  

o do envio da 13.17. Qualificação técnica(deverá se anexada no a 

proposta eletrônica). 

Comprovação de aptidão através de no mínimo 01 (um) atestado ‘ de ca-

pacidade técnica,  fornecido por pessoa jurídica de direito público ou rivado, que 

comprove que a empresa licitante prestou serviço igual ou similar em c racteristicas 

com o objeto da presente licitação, conforme preconiza o  Art.  30, incis II e §1° da 

Lei 8666/93. Não serão aceitos atestados de empresas que pertençan ao mesmo 

grupo empresarial. 

13.18. No momento do julgamento da habilitação, o Pregoei a consultará 

ao sistema em que a empresa estiver cadastrada, em que constam as atas de ven-

cimento dos documentos exigidos para a habilitação (SICAF ou  ever  ualmente e-

compras), a fim de verificar a vigência e autenticidade destes. 
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13.19. A página da consulta será impressa pela Pregoeira. A validade dos 

documentos será conferida. Em caso de alguma certidão estar fora de validade, po-

derão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões. Se ainda assim, o 

Pregoeira não lograr êxito na aferição da regularidade da documentação, a empresa 

será convocada para que, no prazo de 24 h (a contar do recebimento da solicitação) 

envie cópia via sistema do documento solicitado. 0 não envio acarretará na inabilita-

ção da empresa, salvos os casos de condições exclusivas para a habilitação de mi-

croempresas ou empresas de pequeno porte. 

13.20. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualifi-

cada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a 

existência de alguma restrição no que tange 6. regularidade fiscal e trabalhista, a em-

presa será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias ateis, após a declaração do 

vencedor, comprovar a regularização. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual perí-

odo, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

13.20.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-

tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na or-

dem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na docu-

mentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

13.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeira suspenderá a sessão, informando no  "chat"  a nova data e ho-

rário para a continuidade da mesma. 

13.22. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desa-

cordo com o estabelecido neste Edital. 
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13.23. Os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro de 

seus prazos de validade. Os documentos que não constarem em seu texto o prazo 

de validade deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses a 

contar da data de sua emissão. 

13.24. Os documentos aqui solicitados poderão ser apresentados em 

original, ou por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia simples. 

13.25 0 licitante não cadastrado no SICAF ou e-comp  as deverá 

apresentar toda a documentação de habilitação prevista neste Edital. 

13.26. Conforme o Decreto Municipal n° 104/2019 e Instrução Normativa 

n° 03/2018 é de responsabilidade da empresa licitante a manutenção das datas 

atualizadas dos documentos no SICAF.  

13.27. A Feas fará a análise da documentação para classificação da pro-

posta a partir dos documentos anexados, bem como consulta aos  sites  ficiais aci-

ma apontados. Caso haja desconformidade com o solicitado a empresei  será des-

classificada e/ou inabilitada. 

13.28. A data para a divulgação do resultado será informada 

eira durante a sessão de lances, no  "chat"  de conversação ou através de 

do a ser publicado na plataforma de compras governamentais, sendo  re  

ela Prego- 

comunica- 

ponsabili- 

dade única e exclusiva das empresas interessadas o acompanhamento das datas. 

13.30. Constatado o atendimento as exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

14 — Dos Recursos 

14.1. Declarado o vencedor, a licitante que quiser reco r er deverá 

manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, isto 6, indicando centra quais 

decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, nos 

termos do  art.  33 do Decreto Municipal n° 1.235/2003. 0 prazo para a manifestação 
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da intenção de interpor recurso será de 04 (quatro) horas Citeis, ou seja, das 08:00 

As 12:00 horas do dia útil seguinte da divulgação do resultado final de julgamento. 

14.2. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no portal de compras 

governamentais. 

14.3. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeira verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

14.3.1. Nesse momento o Pregoeira não adentrará no mérito recursal, 

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

14.4. Uma vez admitida a intenção, abrir-se-6 então o prazo de 03 (três) 

dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes 

desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis A defesa dos seus interesses. 

14.5. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante 

importará na decadência do direito de recurso. 

14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeira 

terá poderá: 

14.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem 

motivação ou fora do prazo estabelecido; 

14.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão dado o recurso interposto; 

14.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso A autoridade 

julgadora, que decidirá. 
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14.5. 0 acolhimento do recurso importará na invalidação apen s dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o 

processo licitatório para determinar a contratação. 

14.7. Não havendo recurso, o Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante 

vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 

15— Da Adjudicação, Da Homologação E Da Convocação 

15.1. 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado 

vencedor, por ato do Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela 

autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

15.2. Havendo manifestação da intenção de recorrer, conforme 

procedimentos citados no tópico anterior e, após a decisão dos recursos, constatada 

a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do 

certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

15.3. Homologado o resultado, a proponente vencedora será convocada, 

por escrito, para a assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços. 

16 — Do termo de contrato 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a 

contratação, será firmado Termo de Contrato. 

16.2. 0 adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir 

da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair 

do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital 
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16.2.1 Alternativamente A convocação para comparecer perante o 

órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR), disponibilização de acesso a sistema de processo eletrônico para 

esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 

03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso 

ao sistema de processo eletrônico. 

16.2.2 0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por 

igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3. A recusa injustificada do adjudicatório em assinar o contrato, aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo aqui estabelecido, implicará na 

sua eliminação, configurando descumprimento total da obrigação assumida, ficando 

sujeito As penalidades previstas em lei e neste edital. Neste caso, é facultado a Feas 

o chamamento, por ordem de classificação, das demais licitantes para a assinatura 

do contrato, em igual prazo, nos termos do  art.  40, incisos XXIII e XVI, da Lei n° 

10.520/2002. 

16.4. Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcri-

ção, as instruções contidas neste Edital, os documentos nele referenciados, além da 

proposta apresentada pela licitante vencedora. 

16.5. 0 valor a ser atribuído ao contrato será aquele resultante da propos-

ta vencedora com menor preço. 

16.6. A Contratante se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o 

serviço prestado se estiver em desacordo com o contrato ou condições pré-fixadas 

pelo Edital. 

16.7. 0 contrato poderá ser rescindido de comum acordo entre as partes, 

ou unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos Artigos 78, 79 e 80, da 

Lei n° 8666/1993. 

16.8. 0 inadimplemento de qualquer cláusula do contrato poderá ser moti-

vo de sua imediata rescisão pela contratante, independentemente de notificação ou 

Pregão Eletrônico n° 158/2022 — Feas Página 29 de 72 



*.• 

     

Feas 

    

R. Cap. Argemiro Monte!  Wanderley, 161 
3°  andar  

so — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

.curitiba.pr.gov.br  

    

Capão R 

    

    

     

     

www.fea 

        

interpelação judicial ou extrajudicial, além de responder a empresa contratada por 

perdas e danos, quando esta: 

a) não cumprir as obrigações assumidas; 

b) falir; 

c) transferir parcialmente o contrato a terceiros sem a prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; ou quando transferi-lo integralmente, nos 

termos do  art.  72, da Lei n°8666/1993; 

d) tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridade compe-

tente, de acordo com a legislação em vigor; 

e) interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois dias conse-

cutivos, sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

16.9. Poderá ainda o contrato ser rescindido por qualquer um 

a qualquer tempo, observadas as seguintes condições: 

das partes, 

  

a) na hipótese da Contratante solicitar a rescisão, deverá efe uar comuni-

cação por escrito à Contratada, com antecedência  minima  de até 60 (ses-

senta) dias, sendo então pagos os serviços comprovadamen prestados, 

não cabendo à Contratada qualquer outra compensação ou ndenização, 

seja a que titulo for; 

b) na hipótese da Contratada solicitar a rescisão, esta dev  rá  continuar 

prestando os serviços por período a ser estipulado pela  Con  ratante, não 

inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da solicita-

ção de rescisão. 

16.10. A contratada deverá cumprir integralmente as dispos ões previs-

tas no Termo de Referência e Minuta do Contrato, partes integrantes de te edital. 

16.11. As obrigações do Contratante e Contratada serão Aq elas defini-

das no Termo de Referência e Minuta do Contrato, partes integrantes de te Edital. 

16.12. Caberá à contratada proceder, sem ônus para o contr 

tuais adequações, de forma a propiciar a perfeita execução dos servi 

dos. 
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16.13. Os pregos acordados poderão ser alterados por reajuste, apenas 

depois de decorridos 12 (doze) meses, nos termos da Lei n° 10192/2001, Acórdão 

TCU n° 1563/2004 — Plenário e  art.  65, da Lei n° 8666/1993, a partir da demonstra-

ção análitica, pela Contratada, dos componentes dos custos que integram o contra-

to. 

16.13.1. 0 prazo mencionado no item anterior será contado a partir da 

data da proposta ou do orçamento a que ela se referir ou, ainda, da data da última 

repactuação. 

16.14. Qualquer alteração no valor do contrato deverá ser pleiteada até a 

data da prorrogação contratual subsequente, sob pena de ocorrer preclusão lógica 

do exercício do direito. 

16.15. Ficam designados os empregados abaixo para atuarem como ges-

tores do contrato. 

• Gestor:  Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano (mat. 3.720) 
• Suplente:  Ronei Paulin (mat. 2495). 

16.3. Integrará o contrato, como parte indissociável, a proposta 

apresentada pela adjudicatária. 

16.12. 0 prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de 

Referência 

16.13. Após a assinatura do contrato, a licitante deverá aguardar a libera-

ção e emissão das Ordens de Serviço, para providenciar o inicio dos respectivos 

serviços. 

16.14. 0 prazo para entrega dos itens terá inicio a partir da data de rece-

bimento da Ordem de Serviço. 

17— Do reajustamento em sentido geral 
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17.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor 

contratual são as estabelecidas na minuta do termo contratual, 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, anexo a este edital. 

19— Das obrigações 

19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este edital. 

20— Do Pagamento 

20.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecida no Termo 

de Referência e minuta do termo contratual, anexos a este Edital. 

21 — Das Penalidades 

19.1. Se a licitante adjudicada deixar de entregar o objeto icitado por 

qualquer motivo e/ou recusar os serviços dentro do prazo de validade ia proposta 

ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda em 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, p derão ser 

aplicadas as penalidades seguintes, independente de outras previst s em lei, 

facultada defesa prévia ao interessado: 

a) Advertência. 

b) No caso de atraso injustificado na prestação de serviços, u ainda na 

execução do contrato, multa de mora de 1% (um por cento) ao dia sobre o 

valor da parcela ou etapa inadimplida, até o prazo máximo e 10 (dez) 

dias. Vencido o prazo de que trata este item, o pagamento poderá ser 
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cancelado ou o contrato ser considerado rescindido, a critério da 

Administração. 

c) No caso de inexecução parcial ou total do contrato, multa punitiva de 

10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação. 

d) As multas de mora e punitiva poderão ser cumuladas. 

e) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não 

superior a 02 (dois) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autoridade 

competente, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado à Adminis-

tração Pública, de acordo com a Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Muni-

cipal 610/2019. 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Feas, en-

quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-

lidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Adminis-

tração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item anterior, de acordo com a Lei Federal n° 

8666/93. 

g) Decisão Cautelar de Suspensão, para situações pendentes de julga-

mento que possam, pela quantidade ou gravidade das mesmas, implicar 

em potencial prejuízo à administração pública ou à saúde da população, 

poderá a autoridade competente considerar cautelar e provisoriamente 

impedido o fornecedor de participar de novos certames licitatórios junto 

Feas, até decisão administrativa definitiva. 

19.2 As penalidades de multa de mora e punitiva serão aplicadas, 

observado o procedimento no Decreto Municipal 610/2019. 

19.3 As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente 

devidos e, ainda, nos casos em que não haja fatura em aberto, ou vincenda, será 

notificada a empresa, que deverá, no prazo máximo estipulado pela Feas, depositar 

o valor correspondente .6 penalização, em conta a ser informada pela Contratante. 
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19.4 Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma  prevista 

no item anterior, escoado o prazo de 5 (cinco) dias, contados d data do 

recebimento, pela detentora, da respectiva notificação, a cobrança ser objeto de 

medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção m netária no 

período compreendido entre o dia imediatamente posterior A data final p ra liquidar 

a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer. 

19.5 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de 

outras. 

19.6 Sem prejuízo da aplicação, à detentora, das sanções cabíveis, a Ad-

ministração recorrerá às garantias constituídas, a fim de se ressarcir dals prejuízos 

que lhe tenham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial ou ex-

trajudicial de perdas e danos. 

19.7. Ficam as participantes cientes de que, na hipótese de ¶onstatação 

de formação de conluio ou diante do indicio de qualquer crime previsto tta Lei de Li-

citações, o caso será oficiado ao Ministério Público, sem prejuízo das m idas Admi-

nistrativas a serem aplicadas contra quem der causa ao crime. 

19.8 Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas  la  ficha Ca- 

dastral da Contratada na Feas. 

22— Disposições Gerais 

20.1. Para o cumprimento do objeto desta licitação será  firm  

entre a pessoa jurídica vencedora e a Feas, observadas as condições 

neste Edital, da proposta da licitante vencedora, na forma da minuta do 

faz parte integrante deste Edital e, no que couberem, as disposições e 

nos Artigos 54 a 88, da Lei n° 8.666/1993. 

do contrato 

estipuladas 

ontrato que 

tabelecidas 

22.2. Reserva-se à autoridade competente o direito de revoga-  no todo ou 

em parte a presente licitação visando o interesse da Administração Públ ca, devendo 

anulá-la por ilegalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme 

dispõe o artigo 49 e parágrafos da Lei Federal n° 8666/93. 
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22.3. A contratante reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, paralisar 

ou suspender a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos 

serviços já prestados e devidamente atestados pelo gestor do contrato. 

22.4. A detecção, pela Contratante, a qualquer tempo durante a execução 

dos serviços, de vícios de qualidade, importará na aplicação dos dispositivos da Lei 

n°8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

22.5. Conforme o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta 

e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, 

claras, precisas, ostensivas e em  lingua  portuguesa sobre suas características, 

qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, 

entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam A saúde e segurança 

dos consumidores. 

22.6. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente toda a 

responsabilidade no que diz respeito As obrigações fiscais, trabalhistas, 

previdenciárias e os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o 

objeto deste Pregão. 

22.07. Atendida a conveniência administrativa, fica a licitante vencedora 

obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os 

eventuais acréscimos ou supressões de que trata o parágrafo 1° do artigo 65 da Lei 

Federal n.° 8.666/93. 

22.08. Em caso de não aceitação do serviço prestado por estarem em 

desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuidas A licitante. 

22.09. Se durante a licitação ou a contratação a Feas entender pela 

necessidade de envio do bem entregue para análise e avaliação laboratorial, todos 

os custos referentes ao procedimento serão de responsabilidade da 

licitante/Contratada. 

22.10. 0 abandono dos serviços em qualquer etapa, por parte da 

empresa contratada, ensejará ação de perdas e danos. 
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22.11. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente toda a 

responsabilidade no que diz respeito As obrigações fiscais, trabalhistas, 

previdenciárias e os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o 

objeto deste Pregão. 

22.12. A proponente que vier causar impedimentos ao normal e legal 

andamento do Pregão, além das sanções legais previstas, será responsabilizada 

civilmente pelos danos e prejuízos causados A entidade licitante, derivados da não 

conclusão do processo licitatório, bem como do objeto pretendido. 

22.13. As licitantes e a Contratada devem observar e fazer observar o 

mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 

execução do objeto contratual. 

22.13.1. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 

22.13.1.1. "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor 

público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

22.13.1.2. "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o 4110 

objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

22.13.1.3. "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo 

entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou 

prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-

competitivos; 

22.13.1.4. "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, 

direta ou indiretamente, As pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 

participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
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22.13.1.5. "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar 

provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo 

financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 

alegações de prática prevista acima; deste Edital;  (ii)  atos cuja intenção seja impedir 

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 

inspeção. 

22.14. Nos casos em que forem constatadas a prática de atos contra a 

Administração Pública Municipal, será aplicável o Decreto Municipal n° 1671/2019, 

que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Lei Federal n° 12.846, 

de 10  de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública municipal e dá 

outras providências 

22.15. 0 Pregoeira poderá inabilitar, ou desclassificar a proposta ou 

mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de 

fato ou circunstância superveniente desabonadora da empresa ou de seus sócios 

nos termos do artigo 43, parágrafo 5° da Lei n. ° 8.666/93. 

22.16. Ao Pregoeira e A Equipe de Apoio é facultado solicitar das 

proponentes esclarecimentos com relação aos documentos ou produtos 

apresentados, bem como promover diligências ou solicitar pareceres técnicos 

destinados a esclarecer a instrução do processo. 

22.17. Quando solicitado pela Pregoeira, os documentos poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia 

simples. 

22.18. Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos de 

classificação de proposta e habilitação, encaminhados via  e-mail,  ou qualquer outra 

forma, que não no portal de compras governamentais, dentro do prazo estipulado. 

22.19. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as 

propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo 
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de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação o 

propostas escoimadas de suas causas. 

e outras 

22.20. A licitante é responsável pela fidelidade e legiti idade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da Lic tação, bem 

como dos lances ofertados, aos quais fica irrestritamente vinculada. 

22.21. Em nenhuma fase do processo será aceita carta ou o 

comunicação informando engano, erro ou omissão da parte da licitante 

ou de funcionário para justificar equívocos cometidos pela empresa no p 

quaisquer das fases da licitação ou da execução do contrato. 

tro meio de 

fornecedor 

ocesso, em 

22.22. Os prazos estabelecidos neste Edital, contar-se-ão e dias corri-

dos, salvo se expressamente fizer-se referência a dias Citeis. Para contatem de am-

bos os casos exclui-se o primeiro dia e conta-se o último dia. 

22.23. Os termos do edital prevalecem sobre os termos d 

compras governamentais em caso de contradição documental. 

 

plataforma 

   

22.24. Em caso de dúvidas nos descritivos dos serviços entrar em 

contato com o Sr. Mirelle Pereira Fonseca, mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br, 

através de pedido de esclarecimento. 

22.25. Demais detalhes que eventualmente não foram previrtos no pre-

sente Edital, mas que a boa técnica leve a presumir sua necessidade, não deverão 

ser omitidos na apresentação da proposta pelo licitante. 

22.26. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pregoeira, 

encarregado do recebimento, análise e julgamento das propostas. 

Curitiba, 11 de outubro de 2022. 

Mirelle Pereira Fonseca  

Pregoeira 
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Anexo 1 — Termo De Referência 

1. Objeto. 

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Relógios 

Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo período 

de doze meses. 

2. Justificativa 

A contratação do serviço se faz necessária dada à necessidade de 

atender as determinações contidas nas Portarias do Ministério do Trabalho e 

Previdência, que tornaram obrigatória a utilização do Registrador Eletrônico de 

Ponto Convencional  (REP-C) e a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de 

Ponto (SREP). 

Mas não somente isso. 0 Registro Eletrônico de Ponto Convencional 

apresenta-se como a melhor solução à FEAS, uma vez que os inúmeros cargos 

constantes no rol de empregados FEAS, suas inúmeras escalas e diversos postos 

de trabalho, requerem um adequado controle das jornadas de trabalhos frente 

também ao combate do absenteismo, garantindo marcações pontuais, entregando 

provas que devam proteger a FEAS de processos trabalhistas, bem como 

proporciona uma gestão eficaz de horas extras antes que elas acumulem. 

De maneira geral, a informatização do registro de ponto garante maior 

segurança jurídica tanto para a Fundação, bem como para os empregados 

permitindo o adequado registro de entrada e saída, controle e gestão das jornadas 

de trabalho. 

Ressalta-se, por tanto, que para atender as diretrizes das portarias 

vigentes, faz-se necessário adquirir, através de processo licitatório, os Registradores 

Eletrônicos de Pontos Convencionais  (REP-C) para suprir a demanda de registros 

de pontos nos novos equipamentos de saúde incorporados à gestão da FEAS, em 

especial as Unidades Básicas de Saúde, bem como para substituir os atuais 

registradores eletrônicos de ponto da marca Digicon que já estão fora de linha, e que 

devido a depreciação e o prolongado tem de uso poderão necessitar de manutenção 

com troca de peças, cujas mesmas já não são mais encontradas no mercado de 
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reposição, dessa forma inviabilizando tais reparos. 

Ademais um novo relógio ponto será instalado no Hospital 

Idoso, uma vez que, dada a magnitude deste hospital, muitos emprega 

se deslocar por vários metros para chegar ao único relógio ponto h 

Assim visando o conforto e bem-estar laboral dos empregados lotado 

um novo equipamento é essencial. 

Em obediência aos termos do parágrafo  Calico,  do  art.  18, 

Municipal 610/2019, constata-se que o produto a ser adquiro é  cons  

comum, uma vez que se enquadra no inciso V, do artigo 2° do Decr 

610/2019, a saber, a possibilidade de definição concisa e objetiva do 

desempenho e qualidade a serem obedecidos pelos licitantes. Portanto 

disputa a partir da modalidade Pregão. 

Portanto, solicitamos para a aquisição deste equipamento 

fornecimento pelo período de 12 meses para garantir que todos os ite 

possam ser adquiridos em sua totalidade, porém conforme demanda e 

periódica da FEAS. 

• 

unicipal do 

os têm que 

e instalado. 

no HMIZA, 

do Decreto 

erado bem 

to Municipal 

padrões de 

passível de 

contrato de 

estimados 

ossibilidade  

2.1. Do tipo de Pregão: menor prego: 0 julgamento se dará pelo me 

item ofertado. 

3. Descrição do Produto. 

Item 01 - Código 216580 — Relógio Ponto (Registrador Eletrônic 

(Cota ampla concorrência 75%) 

Quantidade estimada: 30 unidades. 

Valor máximo permitido: R$ 2.395,00 

Item 02 - Código 216580 — Relógio Ponto (Registrador Eletrônic 

(Cota Exclusivo ME/EPP 25%) 

Quantidade estimada: 10 unidades. 

Valor máximo permitido: R$ 2.395,00 

3.1. Os equipamentos, objetos do presente feito, devem atender 
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descrição: 

I. Atender as Portarias do Ministério do Trabalho e Previdência — MTP n° 1.510/09, 

373/2011, 671/2021, bem como a portaria do INMETRO n°595/2013; 

II. Os equipamentos deverão, obrigatoriamente, possuir comunicação  online  (real 

time) com o  software  da empresa  SENIOR  Sistemas (Ronda-Acesso e Segurança), 

para que seja facilitado o tratamento do ponto dos colaboradores, atendendo A 

realidade da contratante; 

Ill. Deverá ser utilizado exclusivamente para o registro do comprovante de ponto 

referente à entrada e saída dos locais de trabalho de seus colaboradores; 

IV. Estar homologado pelo INMETRO; 

V. Produzido com micro controlador de última geração de, no  minim,  32  bits;  

VI. Confeccionado em material resistente e cantos arredondados para evitar danos 

aos usuários. 

VII. Possuir 02 portas USB's externas, com tecnologia  full speed,  para utilização de 

pendrive universal e não proprietário, sendo uma para porta fiscal de captura dos 

dados armazenados na MRP (Memória de Registro de Ponto) exclusiva para o 

Auditor-Fiscal do Trabalho, e outra, posicionada estrategicamente, para recolhimento 

dos registros de ponto e programação total do equipamento, sendo elas, inserção de 

funcionários, credenciais,  templates,  supervisores e configurações. 

VIII. Capacidade de armazenamento da MRP de no mínimo 07 (sete) milhões de 

registros de ponto; 

IX. Capacidade de gerenciamento, na Memória do Trabalho (MT), de até 100.000 

(cem mil) usuários, 

X. 0 equipamento deve ser entregue com lacre, que bloqueia o acesso ás memórias 

do equipamento, para que não se tenha acesso à parte interna do equipamento; 

XI. Marcações são registradas permanentemente na memória, permitindo que sejam 

recuperadas em caso de perda de dados; 

XII. Possuir  Display  de  LCD  ou  LED  gráfico, equipado com  back-light,  para fornecer 

ao usuário as informações de data e hora, além de informações e mensagens 

decorrentes da utilização do relógio. Esse  display  deverá ser composto com no 

mínimo 03 linhas de 15 caracteres e no mínimo 01 linha de 08 caracteres, exclusiva 

para apresentação da hora do relógio; 

XII. 0 equipamento deverá possuir ícone de comunicação no  display  para indicação 

Pregão Eletrônico n° 158/2022 — Feas Pagina 41 de 72 4(31Q 



R. Cap. Argemiro  Monteiro 

Capão  Ras 

www.feas.c  

Feas 

anderley, 161 
3° andar 

— Curitiba/PR 
P81.130-160 
1) 3316-5927 

ritiba.prgov.br  

do  status  da comunicação  TCP/IP  do equipamento. Podendo ser visualiz 

mínimo três situações de comunicação: icone apagado: o equipament 

cabo de rede conectado. Ícone fixo no  display:  o equipamento está  co  

rede conectado e icone piscando: o equipamento está com cabo de rede 

e comunicando; 

XIV. Possuir  Status  de violação e sensor no  display  informando quando 

do equipamento for violado; 

XV. 0 equipamento deverá possui pictograma, que exibe um  LED  

quando ocorre um registro ou função operada com sucesso, e na c 

quando determinado registro ou função é negado; 

XVI. Dispositivo para sinalização sonora para interação com o usuário n 

da marcação do ponto; 

XVII. Relógio com precisão de 1 minuto ao ano; 

XVIII. Permitir programar na memória do equipamento: Razão Social d• 

CPF/CNPJ, CEI e o endereço do empregador; 

XIX. Possui bateria interna que mantém a data e horário ajustado por 14 

falta de energia elétrica, permitindo a proteção contra violação de 

equipamento; 

XX. Possuir leitor de cartão para cartão modelo  Smart Card  — Contactle  

Chip  Mifare Standart  (Philips  MF1 S50, ou equivalente); modelo este,r 

utilizado pela FEAS; 

XXI. Sensor biométrico óptico com resolução  minima  de 500  DPI  e  alt  

para leitura da impressão digital. 

XXII. Leitor biométrico com taxa de falsa aceitação de 0,01%, e ta 

rejeição de 0,01% configuráveis, 

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

XXIV. Permitir variação angular para posicionamento do dedo e reconh 

impressão digital de -30° a +300; 

XXV. Memória biométrica com capacidade de armazenamento para, no 

usuários; 

XXVI. Possibilidade de cadastro de mais de uma impressão digital por suário, com 

reconhecimento automático entre as digitais cadastradas. 

XXVII. No modo de autenticação 1:1 é possível gerenciar até 100.000  di  

do em no 

está sem 

cabo de 

conectado 

o gabinete 

cor verde 

vermelha 

momento 

empresa, 

0 horas na 

abinete do 

Mifare 1K 

atualmente 

cimento da 

a de falsa 

inimo, 500 

tecnologia 

itais; 
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XXVIII. Não deve restringir a marcação de ponto dos usuários, conforme Portaria 

1.510/2009-MTE e 595/2013 do INMETRO; 

XXIX. Possibilitar o cadastro de até 5 senhas  master,  para programação e 

configuração do equipamento; 

XXX. Suporte para fixação do equipamento compatível com caixas de passagens 

4x4 e 4x2; 

XXXI. Deve ser fornecido com fonte de alimentação de 100 a 240  VAC.  

4. Da entrega e instalação 

I. A entrega dos itens, bem como sua instalação, deverá ser efetuada em até 20 

(vinte) dias consecutivos a partir do recebimento da ordem de Compra emitida 

pela CONTRATANTE, nos endereços das unidades geridas pela FEAS, a serem 

informados pela Fundação, no horário das 08h30min As 16h30min de segunda a 

sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, taxas ou 

outros presentes As Notas Fiscais correspondentes. Considerar-se-á em mora no dia 

seguinte ao vencimento deste prazo. 

II. Os equipamentos de registro eletrônico de ponto deverão ser instalados e 

devidamente configurados, pela Contratada, de acordo com as orientações do 

fabricante, nos quantitativos, locais e prazo indicado pelo Contratante em cada 

Ordem de Compra, responsabilizando-se pela integridade dos equipamentos;  

III.  A Contratada deverá empreender a execução de todos os serviços profissionais 

necessários ao completo funcionamento da solução, a citar especialmente, mas não 

exclusivamente: 

a. Serviços de instalação, configuração, customização, interligação e testes de 

todos os produtos em fornecimento, de modo que fiquem totalmente funcionais 

e disponíveis no ambiente da Contratante. 

b. Integrar todos os produtos  (hardware  e  software)  componentes da solução 

adquirida; 

b. A contratada deverá fornecer todas as condições para afixação dos relógios 

em paredes de alvenaria ou divisórias, tais como: suportes, buchas e 

parafusos,  etc.;  

IV. A Contratada deverá designar equipes de instalação, com pessoal técnico 
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especializado, devidamente equipado com os instrumentos, equipamentos e todos 

os materiais necessários para a execução das instalações e em númei-o suficiente 

para execução das atividades dentro do prazo de conclusão da instalaçã Ir. 

V. A prestação de serviços de que trata este tópico não gera vinculo Impregaticio 

entre os empregados da contratada e a FEAS, vedando-se qualquer relação entre 

estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

VI. A instalação do equipamento deverá ser feita pelo responsável técnico na 

presença de um empregado indicado pela FEAS, sem nenhum o:1  us  para a 

contratante. A instalação deverá compreender a realização de testes  fin  is e ajustes 

que coloquem o equipamento em boa ordem operacional, devendo ocorrer quando 

da data de entrega dos equipamentos. Este prazo poderá ser prorrogado a interesse 

da FEAS. 

VII. A Contratada, a critério da FEAS, deverá fornecer detalhament técnico da 

instalação, do equipamento, instruindo quanto A tensão, corrente elétric e potência, 

temperatura, dimensões do local, blindagens, umidade, poeira, p rtículas ou 

poluentes, proteção ambiental e aos usuários, riscos de acidentes e tod s as demais 

condições necessárias A instalação e ao funcionamento destes. 

5. Da garantia 

I. 0 prazo de garantia dos produtos será de pelo menos 12 (doze) meses, contados 

a partir de sua instalação e completo funcionamento. 

II. Serviços de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiva são parte 

integrante da garantia de funcionamento exigida, devendo, portanto, s 

durante todo o período de garantia ofertado pela licitante e abrangem t 

do contrato: 

a. A Contratada colocará à disposição do Contratante serviço t 

português, para registro e abertura de chamados relativos a 

funcionamento dos equipamentos e sistemas, incluídos a manute 

necessário, em dias Citeis e em horário comercial. 0 serviço 

complementado com a possibilidade de abertura de chamados té  

mail  ou por  site  na internet. 

b. A manutenção corretiva da solução correrá a expensas da 

r prestados 

dos os itens 

lefônico, em 

garantia de 

cão, quando 

deverá ser 

nicos por e- 

ontratada e  
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consiste na execução de procedimentos destinados a recolocar os dispositivos, 

equipamentos ou sistema em seu perfeito estado de funcionamento, 

compreendendo substituições, configurações e instalações de componentes ou 

sistemas, nos prazos de resolução estabelecidos neste Termo de Referência. 

c. 0 atendimento ao chamado deverá ser realizado em até 24 horas e sua 

solução em até 72 horas, com fornecimento de equipamentos equivalentes ou 

superiores. Tal prazo conter-se-6 a partir do contato realizado com a 

Contratada, seja através de  e-mail,  contato telefônico,  etc.  

d. Se não for cumprido o prazo acima estipulado para devolução do 

equipamento, deverá ser providenciada sua troca. 

e. No caso de inviabilidade técnica de reparo do dispositivo ou equipamento, 

caberá à Contratada promover a sua substituição, em caráter definitivo, por 

outro novo e para primeiro uso, e de mesmas características técnicas ou 

superiores, observada a compatibilidade com os demais itens do contrato e 

com o sistema; 

Ill. A assistência técnica deverá ser prestada diretamente pelo fabricante, seu 

representante ou empresa por ele autorizada, sendo desejável que essa assistência 

se dê na área da região metropolitana do comprador. 0 Contratante, ao solicitar o 

conserto ou manutenção do produto descrito, terá compromisso da Contratada do 

envio de técnico qualificado no prazo máximo estipulado neste termo. Caso o 

equipamento não permita ser consertado no local, a empresa deverá disponibilizar 

substituto até o retorno do primeiro. 

IV. A devolução do equipamento em manutenção não poderá ultrapassar 10 (dez) 

dias úteis. 

6. Condições gerais 

I. A licitante deverá cotar produtos novos. Não serão aceitos equipamentos 

reformados ou recondicionados. 

II. Fica a licitante responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste 

anormal dos produtos e peças, pelo prazo de cobertura da garantia (mínimo de 12 

meses), obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem 

necessário, sem ônus adicionais à FEAS. 
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Ill. A Contratada deverá realizar treinamento aos empregados indicados pela FEAS, 

a fim de proporcionar a correta utilização dos equipamentos. 

a. 0 treinamento referido no item anterior  sera  custeado inteiramente pela 

Contratada, que englobará passagens aéreas, estadias, alimentação, taxas e 

outros gastos que se fizerem necessários. 0 prazo máximo para a realização 

deste treinamento  sera  de 01 (um) mês, a partir da data de aceitação do 

equipamento. 0 local e a data previstos para a realização deste deverão ser 

indicados pela contratada, respeitando o prazo acima indicado. 

7. Obrigações Da Contratada 

I. Zelar pela perfeita entrega dos equipamentos adquiridos, resp itando as 

condições ou exigências contidas neste Termo de Referência, de acor.o com os 

padrões de qualidade exigidos pela contratante e as normas técnic s e legais 

vigentes; 

II. Manter um responsável técnico, com poderes de representante para tratar 

diretamente com a CONTRATANTE; 

Ill. Fornecer números telefônicos, e-mails  ou outros meios para ontato da 

Contratante com o responsável, mesmo fora do horário de expediente, s- m que com 

isso ocorra qualquer ônus extra; 

IV. Atender prontamente as solicitações que se fizerem necessárias; 

V. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de Am ito federal, 

estadual ou municipal, bem como, assegurar os direitos e cumprimento e todas as 

obrigações estabelecidas na legislação; 

VI. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contra ante ou de 

terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do o jeto deste 

contrato, devendo orientar seus empregados neste sentido, sok pena de 

responsabilidade civil, penal e administrativa; 

VII. Responsabilizar-se pelo integral cumprimento do avençado, não transferindo 

total ou parcialmente seu objeto, sem prévia e expressa anuência da Cor tratante; 

VIII. A contratada ficara obrigada a trocar, As suas expensas, o  pro(  uto que for 

recusado por apresentar-se danificado ou que estiver em desacordo com o disposto 

neste Termo e seus anexos; 
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IX. Fornecer certificado de garantia igual ou superior a 12 (doze) meses, a contar da 

data da instalação e perfeito funcionamento dos equipamentos; 

X. Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso, por 

todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados A Contratante ou a 

terceiros, por seus empregados ou serviços, indenizando quando for necessário. 

8. Obrigações da Contratante 

I. Acompanhar, fiscalizar, e avaliar a execução do avençado. 

II. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execução do objeto realizada 

em desacordo com este Termo de Referência.  

III. Notificar a Contratada, por escrito, a respeito da ocorrência de eventuais 

imperfeições observadas no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua 

correção. 

IV. Aplicar A Contratada as penalidades regulamentares e contratuais previstas 

neste Termo de Referência, Edital de Embasamento e na legislação pertinente; 

V. Efetuar os pagamentos A Contratada após a execução do objeto, na forma e nos 

prazos estabelecido. 

10. Dos gestores 

Ficam designados como gestores e suplente do presente contrato, 

respectivamente: Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano  (mat.  n.° 3.720) e Ronei  

Paulin (mat.  2495). 

Curitiba, 06 de maio de 2022. 

Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano  

Gerente de Recursos Humanos - FEAS 
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Anexo ll 
Modelo de proposta comerciall  

Comissão de Licitação da FEAS. 

Pregão Eletrônico xxx/2022. 

Razão Social 

CNPJ 

Endereço 

Telefone/E-mail 

Item Especificação Quantidade Valor unitário Valor Total 

Relógio Ponto  
(Registrador Eletrônico 

del'Pontõ) 

NN  R$ 

Validade da Proposta: ( ) dias (mínimo 60 dias). 

Prazo de garantia ofertado ( ) meses (mínimo 12 meses). 

Declaramos que nos preços cotados estamos computando todos ' 
necessários, para a execução dos serviços, bem como tributos diretos 
encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas necessarias 
e integral cumprimento do objeto, e não serão solicitados acréscimos,' 
titulo, sendo os serviços prestados sem ônus adicional. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a 
Ata de Registro de Preços dela advinda; 

Declaramos que estamos cientes, de acordo e cumpriremos todas as 
presentes no Edital de Embasamento, Termo de Referência e demais documentos 
referentes a este certame. 

os custos 
e indiretos, 

ao fiel 
a qualquer 

assinar a 

condições 

Local e data.  

Assinatura devidamente identificada do representante legal da e mpresa. 

1Todos os campos são de preenchimento obrigatório 
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Anexo 3 — Justificativas detalhada. 

Justificativa da Escolha dos Pregos 

Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados e, para garantir 

que, pelo menos, três empresas participem deste certame, que tem por objeto a 

contratação de empresa para fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo 

Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo período de doze 

meses, justificamos a escolha do valor. 

Informo que as escolhas tomadas para o estabelecimento dos preços 

presentes neste processo licitatório têm, em suma, as seguintes justificativas: fuga 

de pregos inexequíveis ou exacerbados (constantemente presentes nos orçamentos) 

que geram, respectivamente, o fracasso do processo de contratação pela falta de 

ofertas dado o baixo valor a ser pago pela instituição, e a majoração dos preços, o 

que ataca o principio da economicidade. 

Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados e, para garantir 

que, pelo menos, três empresas participem deste certame, informo que o critério 

adotado para o certame foi a média de todos os valores apresentados 2, tendo em 

vista as necessidades a serem atendidas pelo setor requisitante. 

Janaina Barreto Fonseca 

Gerente Administrativa FEAS 

2 Artigo 30: A estimativa de prego de materiais, de equipamentos, de insumos, e de serviços 
contratados para fornecimento de bens, deverá ser elaborada com base na média aritmética simples 
de, no  minim,  três referências de prego, obtidas, isoladas ou conjuntamente, por meio de pesquisa 
de pregos no mercado, em órgãos ou em entidades da Administração Pública. (Decreto Municipal 
610/2019) 
§2° Quando for adotada a metodologia da estimativa de prego pelo cálculo da média aritmética 
simples, deverão ser excluídos os valores extremos e desarrazoados que possam alterar 
significativamente a tendência central do resultado da amostra. 
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Anexo 4— Valores máximos permitidos. 

CÓDIGO 

TAY(  
DESCRIÇÃO 

, 

QTD P 

i 

I tDIA DAS 
30 POSTAS  

Vtr Unitário 

216580 
Fornecimento e instalagao de Relógios Ponto do tipo 

tr iegisador eletrônico de ponto convencional (W-9) 
c 

40 

:

2.395,00 

VALOR TOTAL 95.800,00 
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Anexo 5 — Referencial de pregos balizador. 

C6INGO 

liAsY 
DESCRIÇÂO  qv  

, 

3T TECNOLOG IA 
COMERCIO,  

MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 
EIRELI 

, 

EQUIPAMENTOS 
, ELETRÔNICOS E 

SISTEMAS LTDA 

HENRY  
.,.mAja mil: LTDA - 

ME 
SOLUÇOES DE 

TECNOLOGIA LTDA - 
ME 

MEDIA DAS 
PROPOSTAS 

CNPJ: 30277.342.0001-14 CNPJ: 01245.055/0001-24 
-4 

CNPI: 09.213.371/0001-26 CNPJ: 13.675.465/0001-9A 

Valor Unitário Valor Unitário Valor Unitário Valor Unitário Valor Unitário 

216580 
Fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo 
registrador eletrônico de ponto convencional (RU)_-C) 

40 R$2.820,00 R$2.400,00 R$2.200,00 R$2.160,00 R$2.395,00 

VALOR TOTAL R$112.800,00 R$96.000,00 R$38.000,00 R$86.400,00 R$95.800,00 
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Anexo 6 — Minuta do termo contratual 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 — FEAS 

Contrato Administrativo n° 

para Contratação de emp 

fornecimento e instalação de Re16 

tipo Registrador Eletrônico 

Convencional  (REP-C), pelo peni 

meses, que entre si celebram 

Fundação Estatal de Atenção 

empresa XXXNX )citx 

Aos 4x-rxv aias do rues.dp xtx x do ano xx?cxxxgx 

cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, presentes de
I 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE, doravante 

CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob n.° 14.814.139/0001-83 

representada pelo seu Diretor Geral, Sezifredo Paulo Alves P 

366.713.809-10 e pela Diretora Administrativa Financeira Deise  Su 

Caputo,  CPF/MF n.° 570.893.889-72, assistidos pelo Assessor Ju 

Henrique lgino Borges, OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado 

MpeCXX xrc, pessoa juridica de direito privad 

CNPJ/MF sob n.° kçi"Aps5VX XrAtO(X>( com 

XXXXXT<XXAXXIXXRX, neste ato representada pelo Sr. XXX 

ilqcioriAlLdkid., inscrito no CPF/MF n° XX'XXX*XXXXXXi, com  fun  

informações contidas no iroce7sso' Administrativo r xxxi?Oxx, — F 

lEle/rônico n.°75M—elermo.  de. Referencia, resolveram e acorda 

presente contrato, mediante as cláusulas e condições a Seguir estabele 

2022-FEAS 

esa para 

os Ponto do 

de Ponto 

do de doze 

a Feas — 

Saúde e a 

xx 

xxx, nesta 

um lado a 

denominada 

neste ato 

, CPF/MF 

i de  Pietro 

iodic°  Pedro 

a empresa 

inscrita no 

ede na 

XXX5-CX , 

amento nas 

as, Pregão 

m firmar o 

idas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Tem o presente por objeto a Contratação de empresa para f 

instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto 

 

necimento e 

onvencional 
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(REP-C), pelo período de doze meses, para as unidades de negócio da Fundação 

Estatal de Atenção A Saúde. 

Parágrafo Primeiro  

Os serviços contratados serão prestados em qualquer uma das unidades 

de negócio da Fundação Estatal de Atenção à Saúde, todos localizados dentro do li-

mite do município de Curitiba. 

Parágrafo Segundo  

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratada. 

Parágrafo Terceiro  

Fazem parte do presente Contrato, como se nele houvessem sido 

transcritos, o Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto  

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste 

instrumento possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA, 

sendo esta titular e única responsável pelos direitos, obrigações e ações 

decorrentes, pagamentos dos salários e demais vantagens, recolhimento de todas 

as obrigações sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de 

que seus empregados possam ser vitimas quando em serviço na forma expressa e 

considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8.213/1991, cujo ônus e obrigações em 

nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE, e ainda, a 

prestação dos serviços ora contratados não implica em exclusividade de 

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

Parágrafo Quinto  

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saúde. 
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CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Serão adquiridos até 40 (quarenta) relógios ponto (registrad 

eletrônico, que deverão ser instalados em qualquer uma das unidades de 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, todas localizadas dentro do 

Curitiba, e informadas no momento da emissão da ordem de compra, e 

os seguintes requisitos: 

I. Atender as Portarias do Ministério do Trabalho e Previdência 

1.510/09, 373/2011, 671/2021, bem como a portaria do INMETRO n 

II. Os equipamentos deverão, obrigatoriamente, possuir comunic 

(real time) com o  software  da empresa  SENIOR  Sistemas  (Ron  

Segurança),  para que seja facilitado o tratamento do ponto dos  col  

atendendo A realidade da contratante;  

III. Deverá ser utilizado exclusivamente para o registro do com 

ponto referente A entrada e saída dos locais de trabalh 

colaboradores; 

IV. Estar homologado pelo INMETRO; 

V. Produzido com micro controlador de última geração de, no mini 

VI. Confeccionado em material resistente e cantos arredondados 

danos aos usuários. 

VII. Possuir 02 portas USB's externas, com tecnologia  full 
 

peed,  para 

utilização de pendrive universal e não proprietário, sendo uma par porta fiscal 

de captura dos dados armazenados na MRP (Memória de Regist de Ponto) 

exclusiva para o Auditor-Fiscal do Trabalho, e outra, osicionada 

estrategicamente, para recolhimento dos registros de ponto e rogramação 

total do equipamento, sendo elas, inserção de funcionários,  credenciais, 

templates,  supervisores e configurações. 

VIII. Capacidade de armazenamento da MRP de no mínimo 07 ( 

de registros de ponto; 

IX. Capacidade de gerenciamento, na Memória do Trabalho 

100.000 (cem mil) usuários; 

X. 0 equipamento deve ser entregue com lacre, que bloqueia 

memórias do equipamento, para que não se tenha acesso A  pa  

rovante de 

de seus 

, 32  bits;  

para evitar  

te) milhões 

T), de até 

acesso As 

interna do 
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equipamento; 

XI. Marcações são registradas permanentemente na memória, permitindo que 

sejam recuperadas em caso de perda de dados; 

XII. Possuir  Display  de  LCD  ou  LED  gráfico, equipado com  back-light,  para 

fornecer ao usuário as informações de data e hora, além de informações e 

mensagens decorrentes da utilização do relógio. Esse  display  deverá ser 

composto com no mínimo 03 linhas de 15 caracteres e no mínimo 01 linha de 

08 caracteres, exclusiva para apresentação da hora do relógio; 

XII. 0 equipamento deverá possuir ícone de comunicação no  display  para 

indicação do  status  da comunicação  TCP/IP  do equipamento. Podendo ser 

visualizado em no mínimo três situações de comunicação: icone apagado: o 

equipamento está sem cabo de rede conectado. Ícone fixo no  display:  o 

equipamento está com cabo de rede conectado e Ícone piscando: o 

equipamento está com cabo de rede conectado e comunicando; 

XIV. Possuir  Status  de violação e sensor no  display  informando quando o 

gabinete do equipamento for violado; 

XV. 0 equipamento deverá possui pictograma, que exibe um  LED  na cor verde 

quando ocorre um registro ou função operada com sucesso, e na cor vermelha 

quando determinado registro ou função é negado; 

XVI. Dispositivo para sinalização sonora para interação com o usuário no 

momento da marcação do ponto; 

XVII. Relógio com precisão de 1 minuto ao ano; 

XVIII. Permitir programar na memória do equipamento: Razão Social da 

empresa, CPF/CNPJ, CEI e o endereço do empregador; 

XIX. Possui bateria interna que mantém a data e horário ajustado por 1440 

horas na falta de energia elétrica, permitindo a proteção contra violação de 

gabinete do equipamento; 

XX. Possuir leitor de cartão para cartão modelo  Smart Card  — Contactless 

Mifare 1K  Chip  Mifare Standart  (Philips  MF1 S50, ou equivalente); modelo este, 

atualmente utilizado pela FEAS; 

XXI. Sensor biométrico óptico com resolução  minima  de 500  DPI  e alta 

tecnologia para leitura da impressão digital. 

XXII. Leitor biométrico com taxa de falsa aceitação de 0,01%, e taxa de falsa 
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rejeição de 0,01% configuráveis; 

XXIII. Possibilidade de identificação e operação em modo 1:1 ou 1:N 

XXIV. Permitir variação angular para posicionamento do dedo e 

reconhecimento da impressão digital de -30° a +30°; 

XXV. Memória biométrica com capacidade de armazenamento para, no  

minim,  500 usuários; 

XXVI. Possibilidade de cadastro de mais de uma impressão digital por usuário, 

com reconhecimento automático entre as digitais cadastradas. 

XXVII. No modo de autenticação 1:1 é possível gerenciar até 100.000 digitais; 

XXVIII. Não deve restringir a marcação de ponto dos usuário, conforme 

Portaria 1.510/2009-MTE e 595/2013 do INMETRO; 

XXIX. Possibilitar o cadastro de até 5 senhas  master,  para prog 

configuração do equipamento; 

XXX. Suporte para fixação do equipamento compatível com 

passagens 4x4 e 4x2; 

XXXI. Deve ser fornecido com fonte de alimentação de 100 a 240 V 

ramação e 

caixas de 

C. 

Parágrafo Único  

I. A Contratada deverá entregar produtos novos. Não serão aceitos 

equipamentos reformados ou recondicionados. 

II. Fica a Contratada responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou 

desgaste anormal dos produtos e peças, pelo prazo de cobertura da garantia 

(mínimo de 12 meses), obrigando-se a reparar o dano e substituir peças que 

se fizerem necessário, sem ônus adicionais à FEAS.  

III. A Contratada deverá realizar treinamento aos empregados  in  icados pela 

FEAS, a fim de proporcionar a correta utilização dos equipamentos 

a. 0 treinamento referido no item anterior será custeado inteir mente pela 

Contratada, que englobará passagens aéreas, estadias, Jimentação, 

taxas e outros gastos que se fizerem necessários. 0 prazo máximo para a 

realização deste treinamento será de 01 (um) mês, a partir da data de 

aceitação do equipamento. 0 local e a data previstos para a realização 

deste deverão ser indicados pela contratada, respeitando o prazo acima 

indicado. 
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CLAUSULA TERCEIRA — DA ENTREGA E INSTALAÇÃO 

I. A entrega dos itens, bem como sua instalação, deverá ser efetuada em até 20 

(vinte) dias consecutivos a partir do recebimento da ordem de Compra 

emitida pela CONTRATANTE, nos endereços das unidades geridas pela FEAS, 

a serem informados pela Fundação, no horário das 08h30min As 16h30min de 

segunda a sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, 

carretos, taxas ou outros presentes As Notas Fiscais correspondentes. 

Considerar-se-6 em mora no dia seguinte ao vencimento deste prazo. 

II. Os equipamentos de registro eletrônico de ponto deverão ser instalados e 

devidamente configurados, pela Contratada, de acordo com as orientações do 

fabricante, nos quantitativos, locais e prazo indicado pelo Contratante em cada 

Ordem de Compra, responsabilizando-se pela integridade dos equipamentos;  

III.  A Contratada deverá empreender a execução de todos os serviços 

profissionais necessários ao completo funcionamento da solução, a citar 

especialmente, mas não exclusivamente: 

a. Serviços de instalação, configuração, customização, interligação e 

testes de todos os produtos em fornecimento, de modo que fiquem 

totalmente funcionais e disponíveis no ambiente da Contratante. 

b. Integrar todos os produtos  (hardware  e  software)  componentes da 

solução adquirida; 

b. A contratada deverá fornecer todas as condições para afixação dos 

relógios em paredes de alvenaria ou divisórias, tais como: suportes, 

buchas e parafusos,  etc.;  

IV. A Contratada deverá designar equipes de instalação, com pessoal técnico 

especializado, devidamente equipado com os instrumentos, equipamentos e 

todos os materiais necessários para a execução das instalações e em número 

suficiente para execução das atividades dentro do prazo de conclusão da 

instalação. 

V. A prestação de serviços de que trata este tópico não gera vinculo 

empregaticio entre os empregados da contratada e a FEAS, vedando-se 

qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 
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direta. 

VI. A instalação do equipamento deverá ser feita pelo responsáv I técnico na 

presença de um empregado indicado pela FEAS, sem nenhum nus para a 

contratante. A instalação deverá compreender a realização de te tes finais e 

ajustes que coloquem o equipamento em boa ordem operacional, devendo 

ocorrer quando da data de entrega dos equipamentos. Este prazo poderá ser 

prorrogado a interesse da FEAS. 

VII. A Contratada, a critério da FEAS, deverá fornecer detalhamen o técnico da 

instalação, do equipamento, instruindo quanto à tensão, corrente elétrica e 

potência, temperatura, dimensões do local, blindagens, umidade, poeira, 

partículas ou poluentes, proteção ambiental e aos usuários, riscos de acidentes 

e todas as demais condições necessárias à instalação e ao funcionamento 

destes. 

CLAUSULA QUARTA — DA GARANTIA 

I. 0 prazo de garantia dos produtos será de pelo menos 12 (doze) meses, 

contados a partir de sua instalação e completo funcionamento. 

II. Serviços de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiva são parte 

integrante da garantia de funcionamento exigida, devendo, :oortanto, ser 

prestados durante todo o período de garantia ofertado pella licitante e 

abrangem todos os itens do contrato: 

a. A Contratada colocará à disposição do Contratante servio telefônico, 

em português, para registro e abertura de chamados relativds à garantia 

de funcionamento dos equipamentos e sistemas, incluídos a anutenção, 

quando necessário, em dias úteis e em horário comerci.l. O serviço 

deverá ser complementado com a possibilidade de abertura oe chamados 

técnicos por  e-mail  ou por  site  na internet. 

b. A manutenção corretiva da solução correrá a expensas da Contratada e 

consiste na execução de procedimentos destinados a recolocar os 

dispositivos, equipamentos ou sistema em seu perfeito estado de 

funcionamento, compreendendo substituições, conkurações e 

instalações de componentes ou sistemas, nos prazos d e resolução 
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estabelecidos neste Termo de Referência. 

c. 0 atendimento ao chamado deverá ser realizado em até 24 horas e sua 

solução em até 72 horas, com fornecimento de equipamentos 

equivalentes ou superiores. Tal prazo contar-se-6 a partir do contato 

realizado com a Contratada, seja através de  e-mail,  contato telefônico,  

etc.  

d. Se não for cumprido o prazo acima estipulado para devolução do 

equipamento, deverá ser providenciada sua troca. 

e. No caso de inviabilidade técnica de reparo do dispositivo ou 

equipamento, caberá à Contratada promover a sua substituição, em 

caráter definitivo, por outro novo e para primeiro uso, e de mesmas 

características técnicas ou superiores, observada a compatibilidade com 

os demais itens do contrato e com o sistema; 

Ill. A assistência técnica deverá ser prestada diretamente pelo fabricante, seu 

representante ou empresa por ele autorizada, sendo desejável que essa 

assistência se dê na área da região metropolitana do comprador. 0 

Contratante, ao solicitar o conserto ou manutenção do produto descrito, terá 

compromisso da Contratada do envio de técnico qualificado no prazo máximo 

estipulado neste termo. Caso o equipamento não permita ser consertado no 

local, a empresa deverá disponibilizar substituto até o retorno do primeiro. 

IV. A devolução do equipamento em manutenção não poderá ultrapassar 10 

(dez) dias úteis. 

V. 0 prazo de garantia dos produtos será de pelo menos 12 (doze) meses, 

contados a partir de sua instalação e completo funcionamento. 

VI. Serviços de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiva são parte 

integrante da garantia de funcionamento exigida, devendo, portanto, ser 

prestados durante todo o período de garantia ofertado pela licitante e 

abrangem todos os itens do contrato: 

a. A Contratada colocará à disposição do Contratante serviço telefônico, 

em português, para registro e abertura de chamados relativos à garantia 

de funcionamento dos equipamentos e sistemas, incluídos a manutenção, 

quando necessário, em dias ateis e em horário comercial. 0 serviço 

deverá ser complementado com a possibilidade de abertura de chamados 
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ntratada e 

olocar os 

stado de 

ações e 

resolução 

técnicos por  e-mail  ou por  site  na internet. 

b. A manutenção corretiva da solução correrá a expensas da C 

consiste na execução de procedimentos destinados a  re  

dispositivos, equipamentos ou sistema em seu perfeito 

funcionamento, compreendendo substituições, configu 

instalações de componentes ou sistemas, nos prazos de 

estabelecidos neste Termo de Referência. 

c. 0 atendimento ao chamado deverá ser realizado em até 24 

solução em até 72 horas, com fornecimento de eq 

equivalentes ou superiores. Tal prazo contar-se-6 a partir 

realizado com a Contratada, seja através de  e-mail,  contat  

etc.  

d. Se não for cumprido o prazo acima estipulado para d 

equipamento, deverá ser providenciada sua troca. 

e. No caso de inviabilidade técnica de reparo do dis 

equipamento, caberá A Contratada promover a sua  subs  

caráter definitivo, por outro novo e para primeiro uso, e 

características técnicas ou superiores, observada a com pati 

os demais itens do contrato e com o sistema; 

VII. A assistência técnica deverá ser prestada diretamente pelo  fa  

representante ou empresa por ele autorizada, sendo desejáv 

assistência se dê na  Area  da região metropolitana do  co  

Contratante, ao solicitar o conserto ou manutenção do produto d 

compromisso da Contratada do envio de técnico qualificado no  pr[  

estipulado neste termo. Caso o equipamento não permita ser  co  

local, a empresa deverá disponibilizar substituto até o retorno do  pr  

VIII. A devolução do equipamento em manutenção não poderá ul 

(dez) dias úteis. 

oras e sua 

ipamentos 

o contato 

telefônico, 

vk<„ 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 
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I. Zelar pela perfeita entrega dos equipamentos adquiridos, respeitando as 

condições ou exigências contidas neste Termo de Referência, de acordo com 

os padrões de qualidade exigidos pela contratante e as normas técnicas e 

legais vigentes; 

II. Manter um responsável técnico, com poderes de representante para tratar 

diretamente com a CONTRATANTE;  

III. Fornecer números telefônicos, e-mails  ou outros meios para contato da 

Contratante com o responsável, mesmo fora do horário de expediente, sem 

que com isso ocorra qualquer  Onus  extra; 

IV. Atender prontamente as solicitações que se fizerem necessárias; 

V. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito 

federal, estadual ou municipal, bem como, assegurar os direitos e cumprimento 

de todas as obrigações estabelecidas na legislação; 

VI. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante ou 

de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste 

contrato, devendo orientar seus empregados neste sentido, sob pena de 

responsabilidade civil, penal e administrativa; 

VII. Responsabilizar-se pelo integral cumprimento do avençado, não 

transferindo total ou parcialmente seu objeto, sem prévia e expressa anuência 

da Contratante; 

VIII. A contratada ficará obrigada a trocar, ás suas expensas, o produto que for 

recusado por apresentar-se danificado ou que estiver em desacordo com o 

disposto neste Termo e seus anexos; 

IX. Fornecer certificado de garantia igual ou superior a 12 (doze) meses, a 

contar da data da instalação e perfeito funcionamento dos equipamentos; 

X. Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso, 

por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados à Contratante 

ou a terceiros, por seus empregados ou serviços, indenizando quando for 

necessário. 

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 
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V 'or  Unitário  

Fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo 
registrador eletrônico de ponto convencional  (REP-C) 

VALOR TOTAL 

216580  40 

Parágrafo Único  

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados corre 

de recursos próprios da CONTRATANTE, previstos em seu orçament 

através de Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, 

as metas definidas. 

CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO 

o por conta 

, recebíveis 

ara atender 

   

Fees 
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I. Acompanhar, fiscalizar, e avaliar a execução do avençado. 

II. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execução do objeto realizada 

em desacordo com este Termo de Referência. 

Ill. Notificar a Contratada, por escrito, a respeito da ocorrência d eventuais 

imperfeições observadas no curso de execução do objeto, fixando praz: para a sua 

correção. 

IV. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais previstas 

neste Termo de Referência, Edital de Embasamento e na legislação pertinente; 

V. Efetuar os pagamentos A Contratada após a execução do objeto, na forma e nos 

prazos estabelecido. 

CLAUSULA SÉTIMA - DO VALOR 

Pela entrega total  do objeto, no quantitativo descrito na cláusula primeira, 

receberá a CONTRATADA a importância de até R$ XXXXXXXXXXXXXX 

observando-se para cada entrega, os seguintes valores unitários para cada item: 
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0 pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a emissão da 

nota fiscal correspondente aos itens efetivamente entregues, que deverá ser 

encaminhada até o 01° (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da prestação do 

serviço, sem emendas ou rasuras, sendo necessariamente a via original; e, ainda, 

mediante apresentação da seguinte documentação: 

a) Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal; 

b) Certidões de regularidade com o recolhimento de FGTS; 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

Parágrafo Primeiro  

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido 

nas faturas apresentadas, esta comunicará por escrito A CONTRATADA, em até 10 

(dez) dias, contados a partir do primeiro dia útil após a protocolização das Notas 

Fiscais/Fatura. Neste caso, o prazo previsto no caput desta Cláusula será suspenso, 

até que haja a regularização da cobrança, sendo reiniciado o prazo para pagamento 

da fatura a partir dessa nova data, sem a ocorrência de quaisquer encargos A 

CONTRATANTE, seja a que titulo for. 

Parágrafo Segundo  

Em sendo constatada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido 

após o pagamento da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE comunicará por escrito 

a CONTRATADA, a qual deverá efetuar o ressarcimento desses valores no 

faturamento do mês subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA NONA — DA MORA 

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de 

eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o 

valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 

desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros 

de mora serão calculados A taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 
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cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos morat6rios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e 

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLAUSULA DÉCIMA — DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

a do efetivo 

Os preços acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repactuação, 

após decorridos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta, 

nos termos da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Artigo 65 da Lei n° 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal n° 610/2019 e InstrJção Nor-

mativa n° 02/2021 — SMF, ou seja, será adotado como critério de reajuste o IPC- A. 

Parágrafo Único  

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituião, o que 

vier a ser determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de pievisão legal 

quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente. 
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A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos que se fizerem necessários na prestação de serviços até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o  art.  65 da 

Lei 8666/93. 

Parágrafo Único 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos 

no item anterior, exceto supressões resultantes de acordo celebrado entre os 

contratantes. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por 

qualquer motivo, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e 

ainda, em qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará 

sujeita ás seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a) Advertência. 

b) no caso de atraso injustificado na execução do contrato, a multa de mora 

será de at61% ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida do 

contratado, observado o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 112, inciso I 

do Decreto Municipal 610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita às 

penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

c) no caso de inadimplemento do contrato, poderá ser aplicada multa 

punitiva de 10% 

d) sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112, inciso I 

do Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso Ill, da Lei n.° 

8.666/93. 

e) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não 

superior a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade 

competente, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado à administração 
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pública, de acordo com a Lei n.° 8666/93. 

f) Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com 

publicação na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93. 

Parágrafo Primeiro  

A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item Ill) 

cumuladas. 

 

poderão ser 

   

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral 

da CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades 

estabelecidas em Lei n° 8.666/93 independentemente da ordem em que estejam 

previstas, considerando sempre a gravidade e eventuais prejuízos causados ao 

Erário e os princípios que regem Administração. 

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

recorrer ás garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se d s prejuízos 

causados pelo inadimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato, 

ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e d nos. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇ 

A empresa contratada  sera  a única e exclusiva responsável pela entrega 

do objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e 

completa fiscalização dos serviços, designando, para tanto, um servidor para 

acompanhamento, que poderá entre outros: 

1. Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais 

imperfeições na execução do contrato, fixando prazo para sua correção; 

2. Solicitar à empresa contratada, a substituição de qualquer  prod  to fornecido 
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ffr  

que esteja em desacordo ou insatisfatório; 

3. Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução dos serviços. 

Parágrafo Único  

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, 

durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que 

necessário. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS 

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os impostos e 

taxas que forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a 

ser criados. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RENÚNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucessores, renuncia 

expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devolução judicial ou 

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente 

contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA RESCISÃO 

0 presente contrato poderá ser rescindido sem  Onus,  de comum acordo 

entre as partes ou unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos artigos 

78, 79 e 80 da Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro  

Na hipótese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, ficará obrigada a 

continuar prestando os serviços contratados por período a ser estipulado pela 

CONTRATANTE, a contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo 
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Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTR TADA tiver 

decretada sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extraju icialmente, 

fica o presente contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da i- solução de 

eventuais pendências. 

Parágrafo Terceiro  

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá única e exclusivamente 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos 

trabalhistas, independentemente do período de comunicação da rescisão formulado 

pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto  

O inadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá ser 

motivo de sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e danos, 

quando esta: 

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

b- Falir, encontrar-se em Recuperação Judicial ou dissolver-se; 

c- Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e 

expressa anuência da CONTRATANTE; 

d- Tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridades e  
competentes, de acordo com a legislação em vigor; 

e- Interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias 

consecutivos, sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA OBSERVÂNCIA À LEI 8.666/93 

: 0 presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTATADA As 

normas contidas na Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações 1  plicAveis A 

espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DOS GESTORES 
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Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto 

municipal n.° 610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Juliana 

Rybzinski Rodrigues Rimbano (matricula funcional n.° 3.720) e Ronei  Paulin (mat.  

2495) como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DA VIGÊNCIA 

0 contrato vigerá por 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado a critério das partes e nos termos do artigo 57 da Lei n.° 

8.666/93 e demais alterações. 

CLAUSULA VIGÉSIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS 

A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no 

presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de 

Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a 

matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de 

proteção de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados 

dos clientes, o que inclui os dados da CONTRATANTE. No manuseio dos dados a 

CONTRATADA deverá: 

I. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de 

todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos 

eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não 

autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou 

indevida; 

II. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua 

permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser 

lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por 

escrito da CONTRATANTE;  

III. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com 

exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a 
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fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deve 6.  informar 

previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar 

cabíveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de ïiolação das 

disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela 

CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados de que venha 

a ter conhecimento ou suspeita. 

Paragrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de 

perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressa -cimento do 

pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a 

terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de 

qualquer das cláusulas previstas neste capitulo quanto à proteção e uso dos dados 

pessoais. 

Paragrafo segundo  

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o 

tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida do 

determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dado Pessoais e 

todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou  out  o qualquer), 

salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação  le al  ou outra 

hipótese legal prevista na LGPD. 

Paragrafo terceiro  

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteçãb de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou 

"LGPD"), sem exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; 

implementando todas as medidas técnicas de segurança da informação 
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disponíveis, além de medidas organizacionais para controle de acesso aos 

Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e 

independente, nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de 

Tratamento a que tenha ingerência, incluidas aquelas conduzidas por seus 

empregados e, em nenhuma hipótese a CONTRATANTE será 

responsabilizada pelo Tratamento de Dados Pessoais realizados pela 

CONTRATADA. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA— DO FORO DE ELEIÇÃO 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, 

para as ações que porventura decorram do presente contrato, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim acordados, foi este instrumento lavrado, que depois de 

lido e achado conforme, vai por todos assinados, na presença de duas testemunhas, 

em uma única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba, xx de xxxxxxx de xxxxxx. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor Geral — Feas 

Ordenador de Despesas 

CONTRATADA 

Deise Sueli de  Pietro Caputo Pedro Henrique Igino Borges 

Diretor Administrativo Financeira Feas Assessor Jurídico — Feas 

1a Testemunha 2a  Testemunha 
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1  anexo 
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21/10/2022 09:03  Zimbra kf,j4  
Zimbra mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES -  REF.  PREGÃO ELETRÔNICO No 158/2022 

De : licitacoes@nextcard.com.br  

Assunto : SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
ELETRÔNICO No 158/2022 

Para : mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

016, boa tarde.  

• 

Somos a NEXTCARD AUTOMAÇÃO LTDA, CNPJ: 31.592.073/0001-43. Gostaríamos de 
esclarecimentos quanto aos itens de material para aquisição deste órgão, FAES, referente ao 
Edital N. 158/2022. De acordo com o Item N. 8, subitem 8.1.4 define "Descrição detalhada 
do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: 
indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, quando for o 
caso.". Uma vez que a descrição do produto no edital direciona a uma marca exclusiva, que 
já está em decadência. 

Gostaríamos de participação de ampla concorrência com um modelo de produto mais atual e 
robusto. 

Podemos assim, apresentar um produto semelhante a este do edital? 

Cordialmente, 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=27540&tz=America/Sao_Paulo 1/1 
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21/10/2022 09:03 Zimbra 

Zimbra mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES -  REF.  PREGÃO ELETRÔNICO No 158/2022 

De : Janaina Barreto Fonseca 
<jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES  REF.  PREGÃO 
ELETRÔNICO No 158/2022 

Para : Mirelle Pereira Fonseca 
<mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Mirei  le,  

anexo segue resposta ao pedido de esclarecimento. 

Atenciosamente, 

sex., 21 de out. de 2022 08:57 

d9 4  anexos  

Janaina Barreto Fonseca 
6erente Adminietratara 

Corataioe 

(41) 3316-5926'1 fbees,coritiba.pr:gov.br  

De: "Mirelle Pereira Fonseca" <mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Janaina Barreto Fonseca" <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 20 de outubro de 2022 17:12:53 
Assunto:  Fwd:  SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES -  REF.  PREGÃO ELETRÔNICO N° 
158/2022 

Prezada, 

Segue pedido de esclarecimento, favor verificar. 

Atenciosamente, 

Mirelle Pereira Fonseca 
Pregoeira 

Comisso Permarienie de Licitaçaes 

(41) 3316-5967 I feaes.curitibapr.rgov.hr  

De: licitacoes@nextcard.com.br  
Para: "Mirelle Pereira Fonseca" <mifonseca@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 20 de outubro de 2022 16:16:51 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES -  REF.  PREGÃO ELETRÔNICO N° 158/2022 

Olá, boa tarde. 

Somos a NEXTCARD AUTOMAÇÃO LTDA, CNPJ: 31.592.073/0001-43. Gostaríamos de 
esclarecimentos quanto aos itens de material para aquisição deste órgão, FAES, referente ao 
Edital N. 158/2022. De acordo com o Item N. 8, subitem 8.1.4 define "Descrição detalhada 
do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: 
indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, quando for o 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=27550&tz=America/Sao_Paulo 1/2 



21/10/2022 09:03 Zimbra 

caso.". Uma vez que a descrição do produto no edital direciona a uma marca exclusiva, que 
já está em decadência. 

Gostaríamos de participação de ampla concorrência com um modelo de produto ais atual e 
robusto. 

Podemos assim, apresentar um produto semelhante a este do edital? 

Cordialmente, 

NEXTCARDW 
iU'O-ÇAO CC  

LICITAÇÕES 
vs7-6276 
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ornextcord-contbr 
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GADM 

R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.130.160 
(41) 3316-5900 

contratosfeaesefeaes.curitiba.pr.gov.br  

Memorando n.° 233/2022- GADM 

Curitiba, 21 de outubro de 2022. 

De: Gerência Administrativa de Contratos 

Para: Comissão Permanente de Licitação/Feas - A/C MireIle Pereira Fonseca 

Referente: Pregão Eletrônico n° 158/2022 - Feas 

Tendo em vista o Pedido de Esclarecimento protocolado pela empresa "Nextcard 

Automação LTDA" ao pregão eletrônico em comento, venho esclarecer: 

1) Em suma a empresa alega que o descritivo do item está direcionado a uma marca 

especifica e questiona se pode participar com um "modelo de produto mais atual e robusto"? 

Resposta: 0 descritivo e o edital foram elaborados de acordo com as necessidades 

apresentadas pela Fundação. Tendo isto em mente, buscamos no mercado empresas que 

pudessem nos ofertar a tecnologia solicitada, o que de fato ocorreu na estimativa de valores, 

inclusive com empresas cotando produtos diversos, desta forma, acreditamos que não há 

direcionamento. Quanto a oferta de "modelo de produto mais atual e robusto", será aceito, 

desde que atenda as especificações mínimas do edital. 

Tendo em vista que todos os questionamentos foram respondidos, 

fico à disposição 
Documento assinado digitalmente 

JANAINA BARRETO FONSECA 
Data: 21/10/2022 08:56:15-0300 
Verifique em fittps://verificador.iti.br  

Janaina Barreto Fonseca 

Gerente Administrativa Feas 

1 
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21/10/2022 09:16 Zimbra 

Zimbra mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES -  REF.  PREGÃO ELETRÔNICO No 158/2022 

De : Mirelle Pereira Fonseca 
<mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES -  REF.  PREGÃO 
ELETRÔNICO No 158/2022 

Para : licitacoes@nextcard.com.br  

sex., 21 de out. de 2022 09:12 

•co 2  anexos 

Prezado, 

Pedido de esclarecimento esta disponível para consulta no Compras  Gov.  

Atenciosamente, 

Mirelle Per&ra Fonseca 
Pregoeira 

temiss5o Permanente de Licitaçaes 

(41) 3316-5967 j feaes.ciaitibe.targtor.pr  

De: licitacoes@nextcard.com.br  
Para: "Mirelle Pereira Fonseca" <mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 20 de outubro de 2022 16:16:51 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES -  REF.  PREGÃO ELETRÔNICO N° 158/2022 

0[6, boa tarde. 

Somos a NEXTCARD AUTOMAÇÃO LTDA, CNPJ: 31.592.073/0001-43. Gostaríamos de 
esclarecimentos quanto aos itens de material para aquisição deste órgão, FAES, referente ao 
Edital N. 158/2022. De acordo com o Item N. 8, subitem 8.1.4 define "Descrição detalhada 
do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: 
indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, quando for o 
caso.". Uma vez que a descrição do produto no edital direciona a uma marca exclusiva, que 
já está em decadência. 

Gostaríamos de participação de ampla concorrência com um modelo de produto mais atual e 
robusto. 

Podemos assim, apresentar um produto semelhante a este do edital? 

Cordialmente, 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=27554&tz=America/Sao_Paulo 1/2 
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Compras.govbr 

Esclarecimento 21/10/2022 09:09:57 

Olá, boa tarde. Somos a NEXTCARD AUTOMAÇÃO LTDA, CNRJ: 31.592.073/0001-43. Gostaríamos de esclarecimentos quanto 
aos itens de material para aquisição deste órgão, FAES, referente ao Edital N. 158/2022. De acordo com o Item N. 8, subitem 
8.1.4 define "Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referencia: 
indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, quando for o caso.". Uma vez que a descrição do 
produto no edital direciona a uma marca exclusiva, que já está em decadência. Gostaríamos de participação de ampla 
concorrência com um modelo de produto mais atual e robusto. Podemos assim, apresentar um produto semelhante a este do 
edital? Cordialmente, -- 

ha& 
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Compras.gov.br  

Resposta 21/10/2022 09:09:57 

Memorando. n.0  233/2022- GADM Curitiba, 21 de outubro de 2022. De: Gerência Administrativa de Contratos Para: Comissão 
Permanente de Licitação/Feas - A/C Mirelle Pereira Fonseca Referente: Pregão Eletrônico no 158/2022 - Feas Tendo em vista o 
Pedido de Esclarecimento protocolado pela empresa "Nextcard Automação LTDA" ao pregão eletrônico em comento, venho 
esclarecer: 1) Em suma a empresa alega que o descritivo do item está direcionado a uma marca especifica e questiona se 
pode participar com um "modelo de produto mais atual e robusto"? Resposta: 0 descritivo e o edital foram elaborados de 
acordo com as necessidades apresentadas pela Fundação. Tendo isto em mente, buscamos no mercado empresas que 
pudessem nos ofertar a tecnologia solicitada, o que de fato ocorreu na estimativa de valores, inclusive com empresas cotando 
produtos diversos, desta forma, acreditamos que não há direcionamento. Quanto a oferta de "modelo de produto mais atual e 
robusto", será aceito, desde que atenda as especificações mínimas do edital. Tendo em vista que todos os questionamentos 
foram respondidos, fico à disposição Janaina Barreto Fonseca Gerente Administrativa Feas 
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26/10/2022 09:14 Zimbra Or>ik  

Zimbra mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Análise documentos P.E 158/2022 no portal de compras da Feas compras 
governamentais 

De : MireIle Pereira Fonseca 
<mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Análise documentos P.E 158/2022 no 
• portal de compras da Feas compras 
• governamentais 

Para : Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano 
<jrimbano@feaes.curitiba.pr.gov.br>, 
Ronei  Paulin  
<rpaulin@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Prezados,  

qua., 26 de out. de 2022 09:14 

(0 1  anexo 

Informo que ocorreu em 25/10 o Pregão 158/2022 para "Contratação de 
empresa para fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador 
Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C)". 

Segue o  link  com os documentos para análise. 

http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/lista  itens.asp? 
Opc=2&rdTpPregao=E&IstSrp=&IstICMS=&uf=&numprp=1582022&co uasg=928  
285&dt entrega=&dt abertura=&IstSituacao=99&IstTipoSuspensao=0&prgCod=  
1087748&numprpXs1=1582022&pagina=1  

Para acessar a documentação,  clique  em "Realizar Habilitação/ Em análise". 
Abrir-se-6 uma janela com os documentos para consulta. 

Caso seja necessário alguma informação complementar favor avisar. 

Atenciosamente, 

'filirelle Pereira Fonseca 
Pregoeira 

Comies5O Permanente de licitaO6es 

(41) 3316-5967 Ifeaes.curitiba.pr.gmbr 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=27790&tz=America/Sao_Paulo 1/1 





30/11/202212:25 Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

CONSULTA ATA DE PR-AO 

928285.1582022.7439.4392.3854819464  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
No 00158/2022 

As 08:41 horas do dia 25 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe 
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 48/2022 de 21/06/2022, em atendimento As disposições contidas na Lei 
No 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto No 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo No 254/2022, 
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão No 00158/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de 
empresa para fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo 
período de doze meses.. 0 Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento As disposições contidas no edital, divulgando as 
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. 

• m:1 
Descrição: Relógio ponto 
Descrição Complementar: Relógio Ponto Mostrador: Digital , Tipo: Biométrico E Leitor De Código De Barras , 
Características Adicionais: Teclas Em Padrão Telefônico E Teclas De Função , Alimentação: 110/200 
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) 
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 71.850,0000 Situação: Aceito e Habilitado 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

Aceito para: DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, pelo melhor lance de R$ 
38.850,0000 . 

Item:,2, 
Descrição: Relógio ponto 
Descrição Complementar: Relógio Ponto Mostrador: Digital , Tipo: Biométrico E Leitor De Código De Barras 
Características Adicionais: Teclas Em Padrão Telefônico E Teclas De Função , Alimentação: 110/200 
Tratamento Diferenciado: Tipo  III  - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1) 
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 23.950,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferencia: Não 
Intervalo mínimo entre lances: - 

peito para: R R TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 13.900,0000. 

•
Historico .! 

Item: 1 = Relógio ponto 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
(As propostas com * na frente foram desclassificadas) 

CNI33/CPF Fornecedor ME/EPP Equiparada Declaração Quantidade Valor  Unit  Valor Global ;Data/Hora 
, ME/EPP , . ; Registro 

Sim Sim 30 ,R$ 2.200,0000R$ 66.000,000024/10/2022 
18:13:38 

33.144.686/0001-43 R R 
TECNOLOGIA 
LTDA 

Marca:  HENRY  PRISMA  ADVANCE  
Fabricante:  HENRY  PRISMA  ADVANCED  BIO PROX 
Modelo / Versão:  HENRY  PRISMA  ADVANCED  BIO PROX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  HENRY  PRISMA  ADVANCED  BIO PROX 
Porte da empresa: ME/EPP 

31.592.073/0001-43:NEXTCARD • Sim 
• .AUTOMACAO 

LTDA  

R$ 2.394,9500 R$ 71.848,5000 21/10/2022 
16:34:35 

Marca: TOPDATA 
Fabricante: TOPDATA 
Modelo / Versão: LC/BIO BARRAS 4.60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Relógio de Ponto  Inner REP,  Biométrico, Leitor de código de 
barras, Painel e Teclado digital, Alimentação 110/220. Modelo: LC/BIO BARRAS Versão 4.60 - TOPDATA 
Porte da empresa: ME/EPP 

01.245.055/0001-24  HENRY Não Não 30 R$ 2.395,0000 R$ 71.850,000017/10/2022:  

https://www.comprasnet.gov.briseguro/indexgoviasp 1/8 



i R$ 63.590,0000 

R$ 63.490,0000 

R$ 63.480,0000 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  

33.144.686/0001-43 
• 

09.213.371/0001-26 

15.077.663/0001-81 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

ologado pelo MTE e 
e 3.500.000 

,0000 24/10/2022 
18:43:05  

métrico E Leitor De: 
nção , Alimentação: 

,0000 24/10/2022 
12:07:05  

Ponto, atendendo a 

stro 

60:303 

00:303 

0: 303 

0: 303 

00:303 

00:303 

02:117 

38:943 _ 
44:617 

41:300 

47:990 

01: 703 

14: 373 

23:400 

38:213 

32:317 

45:497 

54:893 

59:510 

09:450 

35:580 

53:807 

57:680 

59: 580 

10:193 

15:050 

e 

30/11/2022 12:25 

EQUIPAMENTOS ' 
.ELETRONICOS 
E SISTEMAS 

.LTDA 

Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

13:23:09 , 

Marca:  Henry  
Fabricante:  Henry  
Modelo / Versão: Prisma ADV R4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Relógio Ponto Mostrador: Digital , Tipo: Bi métrico E Leitor De: 
Código De Barras , Características Adicionais: Teclas Em Padrão Telefônico E Teclas De F ngão , Alimentação: 
110/200 
'Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

15.077.663/0001-81 DIXI VEXT Não Não 30 R$ 2.395,0000;R$ 71.85 
'COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS 
E SISTEMAS 

I LTDA 

DIXI 
: Fabricante: DIXI 
:Modelo / Versão: IREP BIOMETRICO  Ii  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Relógio Eletrônico de Ponto Biornetrico  ho  

; certificado pelo INMETRO, incluindo no-break  externo. Capacidade de armazenamento MRP 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

,09.213.371/0001-26  !SMART POINT Sim Sim 
!LTDA 

Marca:  Henry  
Fabricante:  Henry  

: Modelo / Versão: Prisma ADV 
• Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Relógio Ponto Mostrador: Digital , Tipo: Bi 
,Código De Barras , Características Adicionais: Teclas Em Padrão Telefônico E Teclas De F 
110/200 
Porte da empresa: ME/EPP 

23.916.557/0001-72 !MADIS Não 
:COMERCIO E 
SERVICOS LTDA 

, Marca: MADIS 
:Fabricante: MADIS 
: Modelo / Versão: MD  REP  EVO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RELÓGIO DE PONTO Registrador Eletrônico d 
todas as especificações técnicas do edital. MARCA: MADIS MODELO: MD  REP  EVO 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram exClUido)  

'later  do Lance CNIWCPF 

R$ 84.000,0000 23.916.557/0001-72 

R$ 71.850,0000 15.077.663/0001-81 

01.245.055/0001-24 

09.213.371/0001-26 

R$ 70.000,0000 

R$ 63.800,0000 

R$ 63.750,0000 09.213.371/0001-26 

R$ 63.700,0000 23.916.557/0001-72 

R$ 63.650,0000 

R$ 63.630,0000 

R$ 63.600,0000 
; 

R$ 63.500,0000  

30 R$ 2.395,0000 R$ 71.85 

30 R$ 2.800,0000 R$ 84.00 

R$ 71.850,0000 
: 

R$ 71.850,0000 

R$ 71.848,5000 

R$ 66.000,0000 

R$ 65.990,0000 

R$ 65.900,0000  

R$ 65.890,0000 

R$ 65.880,0000 

R$ 64.800,0000 

R$ 64.000,0000 
, R$ 63.950,0000  

R$ 63.900,0000 

R$ 63.850,0000 

31.592.073/0001-43 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

15.077.663/0001-81 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43_ 

31.592.073/0001-43 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

15.077.663/0001-81 

09.213.371/0001-26 

23.916.557/0001-72 

33.144.686/0001-43 

Data/Hora Reg 

25/10/2022 08:41 

25/10/2022 08:41 

25/10/2022 08:41 

25/10/2022 08:41 

25/10/2022 08:41 

25/10/2022 08:41 

25/10/2022 08:54 

25/10/2022 08:55 

25/10/2022 08:55' 

25/10/2022 08:56 

25/10/2022 08:56: 

25/10/2022 08:57: 

25/10/2022 08:57: 

25/10/2022 08:57 

25/10/2022 08:57 

25/10/2022 08:58 

25/10/2022 08:58 

25/10/2022 08:58 

25/10/2022 08:58 

25/10/2022 08:59 

25/10/2022 08:59 

25/10/2022 08:59 

25/10/2022 08:59 

25/10/2022 08:59 

25/10/2022 09:00 

25/10/2022 09:00  

0000'24/10/2022 
11:35:57 
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1  

; 

R$ 63.450,0000 

R$ 63.440,0000 

R$ 63.400,0000 

R$ 63.430,0000 

R$ 63.390,0000 

R$ 63.350,0000 

R$ 63.340,0000 

R$ 63.330,0000 

R$ 63.310,0000 

R$ 63.300,0000 

R$ 63.295,0000 

R$ 63.290,0000 

R$ 63.270,0000 

R$ 63.260,0000 

R$ 63.250,0000 

R$ 63.240,0000 

R$ 63.200,0000 

R$ 63.190,0000 

R$ 63.180,0000 

R$ 63.170,0000 

R$ 60.000,0000 

R$ 59.990,0000 

R$ 59.980,0000 

R$ 59.970,0000 

R$ 59.960,0000 

R$ 59.900,0000 

R$ 58.950,0000 

R$ 58.500,0000 

R$ 58.450,0000 

R$ 58.000,0000 

R$ 57.990,0000 

R$ 57.500,0000 

R$ 57.000,0000 

R$ 56.500,0000 

R$ 56.400,0000 

R$ 56.000,0000 

R$ 55.900,0000 

R$ 55.000,0000 

R$ 54.900,0000 

R$ 52.000,0000 

R$ 51.600,0000 

R$ 46.000,0000 

R$ 45.000,0000 

R$ 44.000,0000 

R$ 42.000,0000 

R$ 41.000,0000 

R$ 41.500,0000 

R$ 40.500,0000 

R$ 40.000,0000 

R$ 38.900,0000 

R$ 38.888,0000 

R$ 38.850,0000 

R$ 59.000,0000 

30/11/202212:25 Compras.gov.br- 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

R$ 63.470,0000 09.213.371/0001-26 

R$ 63.460,0000 33.144.686/0001-43 

25/10/2022 09:00:24:933 

25/10/2022 09:00:29:887 

25/10/2022 09:00:42:130 

25/10/2022 09:00:55:407 

25/10/2022 09:01:11:540 _ 
25/10/2022 09:01:14:883 

25/10/2022 09:01:24:713 

25/10/2022 09: 01: 24:820 

25/10/2022 09:01:42:837 

25/10/2022 09:02:23:977 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

15.077.663/0001-81 

09.213.371/0001-26 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

23.916.557/0001-72 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

15.077.663/0001-81 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

23.916.557/0001-72 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

15.077.663/0001-81 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

15.077.663/0001-81 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

15.077.663/0001-81 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

15.077.663/0001-81 

33.144.686/0001-43 

15.077.663/0001-81 

33.144.686/0001-43 

15.077.663/0001-81 

15.077.663/0001-81 

33.144.686/0001-43 

15.077.663/0001-81 

33.144.686/0001-43 

15.077.663/0001-81 

01.245.055/0001-24 

25/10/2022 09:05:13:427 

25/10/2022 09:05:21:060 

25/10/2022 09:05:26:593 

25/10/2022 09:05:32:383 

25/10/2022 09:05:36:917 

25/10/2022 09:05:42:163 

25/10/2022 09:05:56:660.  
25/10/2022 09:06:02:003._ 
25/10/2022 09:06:15:470 

25/10/2022 09:06:51:293 _ 
25/10/2022 09:06:59:160 

25/10/2022 09:06:59:410 

25/10/2022 09:07:34:110_ 

25/10/2022 09:07:50:487 

25/10/2022 09:08:13:733._ 
25/10/2022 09:08:20:353 

25/10/2022 09:08:39:963 

25/10/2022 09:08:46:323 

25/10/2022 09:08:49:860 

25/10/2022 09:09:05:283 

25/10/2022 09:10:56:457 

25/10/2022 09:11:47:547 

25/10/2022 09:19:41:717  

25/10/2022 09:02:35:093 

25/10/2022 09:02:42:017 

25/10/2022 09:02:48:087 

25/10/2022 09:02:54:913 

25/10/2022 09:02:59:657 

25/10/2022 09:03:07:533 

25/10/2022 09:03:10:593 

25/10/2022 09:03:16:343 

25/10/2022 09:03:18:833 

25/10/2022 09:03:24:203 

25/10/2022 09:03:26:253 

25/10/2022 09:03:35:913 

25/10/2022 09:03:40:887 

25/10/2022 09:03:48:307 

25/10/2022 09:03:53:383 

25/10/2022 09:04:03:327 

25/10/2022 09:04:12:930 

25/10/2022 09:04:28:517 

25/10/2022 09:04:37:957 

25/10/2022 09:04:47:957 

25/10/2022 09:04:55:493 

25/10/2022 09:04:59:630 

Desempate de Lances ME/EPP 

CPF/CNRI Dota/Hora Inicial Data/Hora -Final Situação do Lance Desempate .' Desempate 

33.144.686/0001- 25/10/2022 09:24:09:360 25/10/2022 09:29:09:360 Tempo para envio de lance 

Valor do 
" Lance 
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expirou 

•Eventos ao Item 
, 

EVento: 

Encerramento 
análise de 
.propostas 

lAbertura  125/10/2022lItem aberto para lances. 
08:52:00 

Data 

25/10/2022 
08:43:11  Item com análise de propostas finalizada. 

Observações 

1Encerramento 
letapa aberta „ 
lInício  la  etapa 25/10/2022 Convocados os fornecedores para a 1° etapa fechada que apresentaram lanc 
I fechada 09:14:07 138.850,0000 e R$ 64.800,0000. 

Reinicio etapa 25/10/2022 
fechada 09:19:08 

-Encerramento 25/10/2022 
etapa fechada 09:24:09 

Desempate - 
Inicio do 
desempate 

Desempate - 
Tempo do lance 
expirado 

.850,0000. 

Item com etapa fechada encerrada. 

Item esta em 10  desempate Me/Epp, aguardando lance. 

0 Item teve o 10  desempate Me/Epp encerrado as 09:29:09 de 25/10/2022. tempo expirou e 
o lance não foi enviado pelo fornecedor R R TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ: 3.144.686/0001-
43. 

125/10/2022 
09:24:09 

125/10/2022 
09:29:10  

Fornecedores convocados para o reinicio da etapa fechada com o lance: R$ 7 

iEncerramento 125/10/2022. Item encerrado para lances. 
: 09:29:10 

lAbertura do 
prazo-
Convocação 
lanexo 

Encerramento dol 

25/10/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor DIXI VEXT COMERCIO DE EQU AMENTOS 
09:38:39 ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 15.077.663/0001-81. 

; prazo - 
Convocação 
anexo 

25/10/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIXI VEXT COM RCIO DE 
09:50:56 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 15.077.663/0 01-81. 

Aceite de 
proposta 

Habilitação de 
fornecedor 

09/11/2Q221Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP1 ENTOS 
ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 15.077.663/0001-81, pelo mel  or  lance de R$ 16:06:01 
38.850,0000. Motivo: Proposta atende aos requisitos para contratação. 

09/11/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIXI VEXT COMERCIO DE E UIPAMENTOS 
16:06:30 ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - CNPJ/CPF: 15.077.663/0001-81 

Não existem intenções de recurso para o item 

•Itel*. 2 - RelõglO  panto  
. . • • ,:..,. • ." • : , . 
PropOSteepariparam. oleSte...itern as empresas abaixo relacionadaa,'com suas respectivas propostas. 

.(AS propostas com * na frente foram desclassificadas) 

ME/EPP Declaração Fornecedor E Quantidade Valor  Unit  Valor 
;quiparada ME,r LPP . 

33.144.686/0001-43 R R 
TECNOLOGIA 
LTDA 

Marca:  HENRY  PRISMA  ADVANCE  
Fabricante:  HENRY  PRISMA  ADVANCED  BIO PROX 
Modelo / Versão:  HENRY  PRISMA  ADVANCED  BIO PROX 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  HENRY  PRISMA  ADVANCED  BIO PROX 
Porte da empresa: ME/EPP 

31.592.073/0001-43 NEXTCARD Sim Sim 10 
AUTOMACAO 
LTDA 

Marca: TOPDATA 
Fabricante: TOPDATA 
Modelo / Versão: LC/BIO BARRAS 4.60 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Relógio de Ponto  Inner REP,  Biométrico! Leitor de código de! 
barras, Painel e Teclado digital, Alimentação 110/220. Modelo: LC/BIO BARRAS Versão 4.6 -TOPDATA . 
Porte da empresa: ME/EPP „ 

.09.213.371/0001-26  SMART POINT  
LTDA 

Sim Sim 10 ;R$ 2.395,0000 R$ 23.9 1:1,0000 24/10/2022 
18:43:05 

Marca:  Henry  
Fabricante:  Henry  
Modelo / Versão: Prisma ADV 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Relógio Ponto Mostrador: Digital , Tipo: ométrico E Leitor De 
Código De Barras , Características Adicionais: Teclas Em Padrão Telefônico E Teclas De'unção , Alimentação; 
110/200 

¡Porte da empresa: ME/EPP 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  

CNOICPF obal 

Sim Sim 10 R$ 2.200,0000 R$ 22.00 

R$ 2.394,9500 R$ 23.94 ,5000 21/10/2022 
16:34:35  

4/8 

Data/Hora  
Registro  lip 

,0000 24/10/2022 
18:13:38 

25"10"2022 I  tem com etapa aberta encerrada. 
1 09:14:07 ! 

entre R$ 



Data/HciiaAdgistro 
25/10/2022 08:41:00:303 

25/10/2022 08:41:00:303 „  
25/10/2022 08:41:00:303 

25/10/2022 08:54:18:793 

25/10/2022 08:56:49:990 

25/10/2022 08:56:56:337 

25/10/2022 08:57:05:600 

25/10/2022 08:57:29:683 

25/10/2022 08:58:48:797 

25/10/2022 08:59:10:667 

25/10/2022 08:59:14:003 

25/10/2022 08:59:53:570 

25/10/2022 09:00:05:463 

25/10/2022 09:00:17:723 

25/10/2022 09:00:24:870 

25/10/2022 09:00:30:613 

25/10/2022 09:00:36:037_ 

25/10/2022 09:00:47:453 

25/10/2022 09:00:50:973 

25/10/2022 09:01:09:203 

25/10/2022 09:01:16:380 

25/10/2022 09:01:48:807 

30/11/202212:25 Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos) 

Valcir do, Lance CNP3/CPF 

R$ 23.950,0000 09.213.371/0001-26 

R$ 23.949,5000 31.592.073/0001-43 „ „ 
R$ 22.000,0000 

R$ 21.990,0000 

R$ 21.980,0000 

R$ 21.600,0000 

R$ 21.400,0000_ 

R$ 21.350,0000 

R$ 21.000,0000 

R$ 20.950,0000._ 
R$ 20.900,0000 

R$ 20.890,0000 

R$ 20.850,0000 

R$ 20.840,0000 

R$ 20.830,0000 

R$ 20.820,0000 

R$ 20.800,0000 

R$ 20.790,0000 

R$ 20.780,0000 

R$ 20.770,0000 

R$ 20.750,0000 

R$ 20.740,0000 

R$ 20.730,0000 

R$ 20.720,0000 

R$ 20.700,0000 

R$ 20.690,0000 

R$ 20.680,0000 

R$ 20.670,0000 

R$ 20.660,0000 

R$ 20.650,0000 

R$ 20.640,0000 

R$ 20.630,0000 

R$ 20.620,0000 

R$ 20.600,0000 

R$ 20.200,0000 

R$ 20.190,0000 

R$ 20.100,0000 

R$ 20.050,0000 

R$ 20.000,0000 

R$ 19.900,0000 

R$ 19.000,0000 

R$ 18.900,0000 

R$ 18.800,0000 

R$ 18.700,0000 

R$ 18.500,0000 

R$ 18.400,0000  

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

31.592.073/0001-43 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

33.144.686/0001-43 

09.213.371/0001-26 

25/10/2022 09:02:27:957 

25/10/2022 09:02:48:830 

25/10/2022 09:03:01:377 

25/10/2022 09:03:17:043 

25/10/2022 09:03:20:727 

25/10/2022 09:03:30:227 

25/10/2022 09:03:37:340 

25/10/2022 09:03:43:620 „ „ 
25/10/2022 09:03:52:360 

25/10/2022 09:04:05:050 

25/10/2022 09:04:14:447 

25/10/2022 09:04:24:730 

25/10/2022 09:04:36:333 

25/10/2022 09:05:01:617 

25/10/2022 09:05:07:027 

25/10/2022 09:05:21:097 

25/10/2022 09:05:25:497 

25/10/2022 09:05:47:723 

25/10/2022 09:05:55:623 

25/10/2022 09:06:07:710 

25/10/2022 09:06:12:257 

25/10/2022 09:06:20:840  

25/10/2022 09:06:28:857 

25/10/2022 09:06:38:287 

R$ 13.900,0000 33.144.686/0001-43 25/10/2022 09:06:59:973 

No existem lances de desempate ME/EPP para o item 

Eventos do Item 

Evento • Data 

Encerramento 
25/10/2022 análise de 08:43:22  Item com analise de propostas finalizada. 

propostas 

Abertura 

Observacties'. 

25/10/2022 
08:52:01 

Item aberto para lances. 

Encerramento 25/10/2022 Item com etapa aberta encerrada. etapa aberta 09:12:35 

Inicio  la 25/10/2022 Convocados os fornecedores para a 10  etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 
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'etapa fechada 

lEncerramento 

: etapa fechada ! 09:17:36 

Abertura do 
prazo - 
Convocação 
anexo 

Encerramento 

25/10/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor R R TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF; 
1 09:41:45 !33.144.686/0001-43. 

09:12:35 

25/10/2022 
09:17:36 

25/10/2022 

Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

13.900,0000 e R$ 21.600,0000. 

Item encerrado para lances. 

Item com etapa fechada encerrada. 

p Empresa 
rão 

o a Licitante 
julgamento. 
ucumbencia, 
razo para 
unicipal 

a realização da 
dos para o início 
e e o período de 

de abertura dos  

Sputa sera  iniciada.  , 

to. Mantenham-se 

to. Mantenham-se 

Encerramento 
do prazo - 
Convocação 
anexo 

25/10/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo 
10:10:40 i33.144.686/0001-43. 

pelo fornecedor R R TECNOLOGIA L A, CNPJ/CPF: 

Aceite individual da proposta. Fornecedor: 
43, pelo melhor lance de R$ 13.900,0000. 

:contratação. 

- Habilitação de 09/11/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R R TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/ 
fornecedor 16:06:30 33.144.686/0001-43 

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor:  SMART POINT  LTDA CNPJ/CPF: 
Motivo: Manifestamos nossa intenção de recorrer devido a documentação da E 
estar em desconformidade com as exigências do Edital. Razões maiores estarão 

lIntenção de recurso aceita. Fornecedor:  SMART POINT  LTDA, CNPJ/CPF: 09213 
!Motivo: Após a divulgação do resultado de julgamento deste pregão a Licitante 

:Aceite de 10/11/2022 .LTDA, manifestou intenção de interpor recurso contra esse resultado de julgam !; 
:intenção de ! 120832  por estarem presentes os pressupostos recursais exigidos, quais sejam, sucumb 
:recurso !tempestividade, legitimidade, interesse e motivação tempestividade, fica conce 

lapresentação formal das razões recursais nos termos do artigo 33, caput, do D 
i1.235/2003. 

Intericties de Recurso para o Item 

CNPJ/CPF •Dataii-iora'dO Recurso ‘Data/kOria'AdmiSSibilidade , 
09.213.371/0001-26 09/11/2022 18:32 10/11/2022 12:08 

!Motivo Intengão:Manifestamos nossa intenção de recorrer devido a documentação 
Habilitada estar em desconformidade com as exigências do Edital. Razões maiores es 
dispostas na pega. 

Motivo Aceite ou Recusa:Após a divulgação do resultado de julgamento deste preg  
SMART POINT  LTDA, manifestou intenção de interpor recurso contra esse resultado d 
Desta forma, por estarem presentes os pressupostos recursais exigidos, quais sejam, 
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação tempestividade, fica concedido o, 

-apresentação formal das razões recursais nos termos do artigo 33, caput, do Decreto 
1.235/2003. 

Troca de Mensagens 

R R TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 3 
Motivo: Proposta atende aos requisit 

.144.686/0001-
para ,Aceite de 

proposta 
.09/11/2022 

16:06:19 

IRegistro de !09/11/20221 
intenção de ; 18:32:51 
recurso 

PF: 

13371000126. 
resa Habilitada 
ispostas na pega. 

1000126.  
MART POINT  
to. Desta forma, 
ncia, 
do o prazo para 
reto Municipal 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sisterna 

Data 

25/10/2022 
08: 41: 00 

25/10/2022 
08:51:00 

25/10/2022 
08:51: 00 

25/10/2022 
08:51:01 

25/10/2022 
08: 52:00 

25/10/2022 
08:52:01 

25/10/2022 
09:12:35 

25/10/2022 
09:14:07 

25/10/2022 
09:17:36 

25/10/2022 
09:17:36  

Mensagem 

A sessão pública esta aberta. Nesta compra haverá um período  pa  
análise de propostas e após este período os itens serão disponibili 
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamen 

abertura para disputa  sera  entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prév 
itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. 

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para  di  
Mantenham-se conectados. 

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 min 
conectados. 

A abertura do item 2 para lances esta agendada para daqui a 1 min 
conectados. „ 

0 item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances 

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances 

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresen 
13.900,0000 e R$ 21.600,0000 poderá enviar um lance único e 

09:17:35 do dia 25/10/2022. 

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresen 
38.850,0000 e R$ 64.800,0000 poderá enviar um lance único e 

09:19:07 do dia 25/10/2022. 

A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor  con  
lance. 

0 item 2 esta encerrado. 

ou lance entre R$ 
fechado até as 

tou lance entre R$ 
fechado até as 

ocado registrou 

https://www.comprasnet.gov.brisegurandexgov.asp  6/8 
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30/11/2022 12:25 

Sistema 25/10/2022 A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou 
09:19:08 lance. 

Sistema 25/10/2022 A etapa fechada foi reiniciada pare o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor 
09:19:08 de R$ 71.850,0000 poderá  envier  um lance,único e fechado até às 09:24:08 do dia 

25/10/2022. 
Sistema 25/10/2022 A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos 

09:24:09 fornecedores convocados: R$ 59.000,0000. 
Sistema 25/10/2022 0 item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. 

09:24:09 

Sistema 25/10/2022 Sr. Fornecedor R R TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 33.144.686/0001-43, em 
09:24:09 cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá  envier  ou desistir 

, de apresentar lance final e único para o item 1 ate às 09:29:09 do dia 25/10/2022. 
Acesse a Sala de Disputa. 

Sistema 0 item 1 teve o 10  desempate encerrado 'as 09:29:09 de 25/10/2022. 0 tempo expirou 
e o lance não foi enviado pelo fornecedor R R TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNRI 

33.144.686/0001-43. 

Compras.gov.br  - O  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

25/10/2022 
09:29:10 

25/10/2022 
09:29:10 

25/10/2022 A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na 
09:29:14 funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". „„. „ 

0 item 1 está encerrado. Sistema 

Sistema 

25/10/2022 
09: 30:49 

25/10/2022 
09:33:55 

25/10/2022 
09: 37:35 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

0.077.663/0001- 
81 

Prezados licitantes, iniciaremos a etapa de negociação. 

Para DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - 
Prezado licitante seria possível reduzir sua proposta para o item 01 R$ 38.000,00? 

Bom dia Sr. Pregoeiro, não conseguimos, pois estamos no nosso limite. 

Pregoeiro Para DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - 
Obrigada, abrirei prazo para o envio do anexo. 

Sistema Senhor fornecedor DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E 
SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 15.077.663/0001-81, solicito o envio do anexo referente 

ao item 1. 

Pregoeiro 25/10/2022 Para R R TECNOLOGIA LTDA - Prezado licitante seria possível reduzir sua proposta para 
09:39:12 o item 02 R$ 13.000,00? 

33.144.686/0001- 25/10/2022 Bom dia, Infelizmente esta no nosso mínimo. 
43 09:40:44 

Pregoeiro 25/10/2022 Para .R R TECNOLOGIA LTDA - Obrigada, abrirei prazo para o envio do anexo. 
09:41:31 

Sistema 25/10/2022 Senhor fornecedor R R TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.144.686/0001-43, solicito o 
09:41:45 envio do anexo referente ao item 2. 

Pregoeiro 25/10/2022 Senhores, grato pela disputa. Assim que recebera documentação da proposta 
09:43:34 encaminho para o setor técnico para análise de adequabilidade. Assim que o julgannento, 

estiver concluído, os senhores serão avisados previamente da data para divulgação 
desse resultado. Solicito que acompanhem os avisos emitidos. Ate breve. 

Sistema 25/10/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
09:50:56 ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 15.077.663/0001-81, enviou o anexo paral 

o item 1. 

Sistema 25/10/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor R R TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 33.144.686/0001- 
10:10:40 43, enviou o anexo para o item 2. 

Pregoeiro 04/11/2022 Prezados, informo a conclusão da análise dos produtos pelo Setor Técnico quanto a 
11:29:11 adequabilidade das propostas. 

Pregoeiro 

Sistema 

Pregoeiro 

04/11/2022 Informamos que a divulgação do resultado de julgamento se dará na data de 09 de 
11:31:59 novembro de 2022 por volta das 16:00 h, em virtude da conclusão dos procedimentos 

de julgamento. Por conseguinte, a partir desta data Se contarão os prazos para 
interposição de recursos conforme item 14 do edital de embasamento. 

09/11/2022 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os 
16:06:31 itens/grupos na situação de "aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. , „ 

09/11/2022 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/11/2022 às 
16:06:48 12:00:00. 

Eventos da LiCitac5o 

Evento Data/Hora 

Alteração equipe 11/10/2022 
08:38:45 

Abertura da sessão 25/10/2022: 
Abertura da sessão pública pública 08:41:00 - 

Encerramento da 25/10/2022 
análise de 08:51:00 Etapa de análise de propostas encerrada. 
propostas 

https://www.comprasnet.gov.br/segurandexgov.asp  

25/10/2022 
09: 38:29 

25/10/2022 
09:38:39  

Observações 
: • • • -,...• 



30/11/2022 12:25 

Julgamento de 
propostas 

Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

125/10/2022 Inicio da etapa de julgamento de propostas 
1 09:29:14 

  

Suspensão 
administrativa 

Previsão de reabertura: 09/11/2022 16:00:00; Informamos que a divulgagao do resultado de 
04/11/2022 julgamento se dará na data de 09 de novembro de 2022 por volta das 16:C0 h, em virtude 
11:33:09 da conclusão dos procedimentos de julgamento. Por conseguinte, a partir d sta data se 

contarão os prazos para interposição de recursos conforme item 14 do  edit'  I de emba 

109/11/2022 
16:03:40 „ 

Abertura do prazo 09/11/2022  ¡Abertura de prazo para intenção de recurso 
16:06:31 

Fechamento do 09/11/2022ec
F hamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/11/2022 às 112:00:00. prazo 16:06:48  

Data limite para registro de recurso: 15/11/2022. 
Data limite para registro de contrarrazão: 21/11/2022. 
Data limite para registro de decisão: 28/11/2022. 

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. 
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 115 , do Decreto No 
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:11 horas do dia 10 de 
novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

MIRELLE PEREIRA FONSECA 
Pregoeiro Oficial 

SILVIA  ANDREA  MIRANDA RIBEIRO 
Equipe de Apoio 

VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAIOR 
Equipe de Apoio  

WILLIAM  CESAR BARBOZA 
Equipe de Apoio 

Imprimir o 
Relatório 

Voltar 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp  

Reativação 
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31/10/2022 13:24  

Zimbra 

Zimbra 
e OS; 

mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: Análise documentos P.E 158/2022 no portal de compras da Feas compras 
governamentais 

De : Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano 
<jrimbano@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto : Re: Análise documentos RE 158/2022 no portal de 
compras da Feas compras governamentais 

Para : MireIle Pereira Fonseca 
<mifonseca©feaes.curitiba.pngov,br> 

seg., 31 de out. de 2022 12:18 

4,-?) 2  anexos 

Bom dia MireIle, 

Não será necessário incluir nenhuma informação complementar no pregão 158/2022 e a 
documentação presente no  link  atende as necessidades. 

Atenciosamente 

Juliana R. R. ginikato 
Gerente de Remunera* e Benefidos 

Gestão de Pessoas 

(41) 3316- 5933Ifyg.voloApr,cakr 

De: "MireIle Pereira Fonseca" <nnifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano" <jrimbano@feaes.curitiba.pngov.br>, "Ronei  
Paulin"  <rpaulin@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 26 de outubro de 2022 9:14:34 
Assunto: Análise documentos P.E 158/2022 no portal de compras da Feas compras 
governamentais 

Prezados, 

Informo que ocorreu em 25/10 o Pregão 158/2022 para "Contratação de empresa para 
fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto 
Convencional  (REP-C)". 

Segue o  link  com os documentos para análise. 

http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/lista  itens.asp? 
Opc=2&rdTpPregao=E&IstSrp=&IstICMS=&uf=&numprp=1582022&co uasg=928285&dt e  
ntrega=&dt abertura=&IstSituacao=99&IstTipoSuspensao=0&prgCod=1087748&numprpXs1 
=1582022&pagina=1  

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=27957&tz=America/Sao_Paulo 1/2 



31/10/2022 13:24 Zimbra 

Para acessar a documentação,  clique  em "Realizar Habilitação/ Em análise" Abrir-se-6 
uma janela com os documentos para consulta. 

Caso seja necessário alguma informação complementar favor avisar. 

Atenciosamente, 

Juliana Rybzinski Rodrigues Rimbano.vcf 
244 B 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=27957&tz=America/Sao_Paulo  2/2 



DIXI VEXT 

Comércio de equipamentos 
eletrônicos e sistemas LTDA 

CNRI: 15.077.663/0001-81 

84973 
12046: 2022.10.25 09:48:48-03'00' 

VERIDIANA CRISTINA PAULINO 

Fat FOF Reader Verao: 12.0.1 

Rua Prof° Antonia Reginato Vianna, 485 
1°  andar  - Cap5o  da  irnbuia - Curitiba/PR 

41.3014-228£3 
www.dixiponto.com.br  

PROPOSTA COMERCIAL 

Comissão de Licitação da FEAS. 

Pregão Eletrônico n° 158/2022 

Razão Social: Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas LTDA 

CNPJ: 15.077.663/0001-81 

Endereço: Rua Professora  Antonia  Reginat Vianna, 485, Capão da Imbuia, Curitiba — PR 

Telefone: (41) 3014-2288  E-mail:  licitacaoPdixiponto.com.br  

ITEM DESCRIÇÃO  UN  QNTD 
VALOR 

, e 
U.  NITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

Relógio Eletrônico de Ponto 

Biométrico homologado pelo 
MTE e certificado pelo 

INMETRO, incluindo no-break  

externo. 
Modelo 1REP BIOMÉTRIC011 

Un 30 R$ 1.295,00 R$ 38.850,00 

VALOR TOTAL R$ 38 850,00 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Prazo de garantia ofertado é de 12 (doze) meses. 

Declaramos que nos preços cotados estamos computando todos os custos necessários, 
para a execução dos serviços, bem como tributos diretos e indiretos, encargos 

trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas necessárias ao fiel e integral 
cumprimento do objeto, e não serão solicitados acréscimos, a qualquer titulo, sendo os 

serviços prestados sem ônus adicional. 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar a Ata de 

Registro de Preços dela advinda; 

Declaramos que estamos cientes, de acordo e cumpriremos todas as condições 
presentes no Edital de Embasamento, Termo de Referência e demais documentos 

referentes a este certame. 

Curitiba, 25 de Outubro de 2022. 
VERIDIANA 

-.Assinado digitalmente por VERIDIANA CRISTINA 
PAW:WO:05841684973 
• NO: 0=ICP-Brasii, OU=Secretaria da 
Recolia.fioderal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 
Al, 2U.VAUD, OU=AR CDPR, OU= 
Mdeovanferencia, 0U=37637423000127, CN= 

PAULINO:0584167,,',Tm4  E 
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n2  8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento e a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 15.077.663/0001-81 DUNS®: 901221939 
Razão Social: DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS 

LTDA 
Nome Fantasia: 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/10/2023 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
MET: Não 
Porte da Empresa: Demais 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Nada Consta J 
Impedimento de Licitar: Nada Consta I 
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta V 
Vinculo com 'Serviço Público": Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica 4  

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 17/04/2023 ‘7'  
FGTS Validade: 23/11/2022 
Trabalhista (http://www.tstjus.bricertidao) Validade: 25/04/2023 1  

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/02/20231/ 
Receita Municipal Validade: 02/01/2023 V 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 31/12/2022 Ni 

Emitido em: 04/11/2022 10:51 
CPF: 029.561.299-10 Nome: MIRELLE PEREIRA FONSECA  
Ass:  

1 de 1 
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INALDO STANGE 

ATESTADO DE CAPACIDAI)E TÉCNICA 

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Dixi Vext Conti/via de Equipamentes Eletranieos 

e Sistemas Ltda, inscrita no CI\TP3 sob o  if  15.077.663/0001-81, estabelecida na Rua  Prof' Antonia  

Reginato no 485, bain•o Capão da Imbuia, na cidade de Curitiba,. Estado do Paraná, na 

categoria de fornecedor e prestador de serviços para solução de Controle de Ponto, forneceu á empresa  

Reginald° Stange  Ltda, CNRI n° 13.326.480/0001-27, estabelecida na Rua FELIPE SCHMIDT, n° 

1152, bairro CENTRO II ALTO, na cidade de MAFRA, Estado de SANTA CATARINA e demais 

filiais do grupo os serviços especificados abaixo: 

• Licença de  software  de gerenciamento e tratamento de ponto para 500 usuários com suporte 

e treinamento da solução; 

• 65 unidades de relógio de ponto IREP modelo i4  biome-Ida com proximidade e wifi; 

Informamos ainda que as prestaçaes dos serviços/entrega dos materiais acima .referidos apresentaram 

bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente  coin  suas obrigaçOes, não 

existindo fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigaçaes assumidas. 

Mafra 11 de Novembro de 2021 

CPF IV 048.512.319-38 

Rua :Felipe Schimidt , N 01152,  bairn)  Centro, cidade Mafra, 

Estado Santa Catarina, CEP: 89 300-074 



S 



Pt OM 

leptivElick 
:Li3,,I-As.1iTtY11:1;14i7q,?.3r:"°%A.til 4i,-;:;;:il';'(;14:A31r, ;{';', 

(Ivi/ , 

AftSTADÕ OE CAPAODAtnitC.NWA: 

.Atet.arnos, .para ..os 1.1evidos'flia!A,  que  • a emptoa Dx Vent t'ornérti - 
• ..... .:. : .• 

, 
:-E 

 

71. -13 7:Eer2vcq: rst7nLd, nsrTita CN 1*c1d7n 
p

:

f;ntaaRgi3t

%

a

:
g 

•:(kih  
48.5, b'aire:OCap,tio..da tmbula,  na  ldade dc Cuñtiba,- -Estabo-  • •• 

•- dro;Paia:„ dc sthvlçuc pa d  

4 =4:4'  

., 
r,1- -a de softwate de gerenclanlent0 tiatarnento de ;manta para 1.0.!ps tos coro 

,  
suporte e treinamentociasolu0o.'-  , . „ , , ,. 

2 01 Linidade de RELÓGIO DE PONTO  !NEC  DIXI' IREP i4 P3OMETRilii-VERDE. COTO' 

PROXIMIDADE WIFI. 

Suporte técnico para o  SOFTWARE  DE TRATAMENTO DE poNTO. 

InfOrrnarnos.ainda que as prestações dos serviços e entrega  des  rriateriaacirrta referi'd-Os 
_ 

apresentaram  born,  desempenhe 3peraconai1  Tendo a ernpreSa trtenprido fte‘mente com 

suas obrig4aes7nAci-  existindo fatos que ciesaElonern sua conduta e'resPomia,bilidade - tant as 

obrigações assumidas. 

Manaus Am, 02 de Marco dc 2022 

AttrENTQA • 

Po: tor Cdc,  15111ncla 
NE a ZISV1Rk IIç3c ...i,tit- 

14 2,51t7M HEuBTcE ..8.4.1•;,; a: • 
- 



S 



1
,
0t,yi 

Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Sócio / Administrador 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 15.077.663/0001-81 DUNS®: 901221939 
Razão Social: DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS 

LTDA 
\Torne Fantasia: 

Wituação do Fornecedor: Credenciado 

Sócios / Administradores 
Dados do Sóciq/Administrador 1  

CPF: 058.416.849-73 ‘I- Participação Societária: 100,00% 
Nome: VERIDIANA CRISTINA PAULIN() 
Número do Documento: 85312189 Orgdo Expedidor: sesppr 
Data de Expedição: 06/10/1998 Data de Nascimento: 30/05/1987 
Filiação Materna: CANDIDA MARILDE PEREIRA 
Estado Civil: Casado(a) 

Dados do Cônjuge/Companheiro(a) 

• 
Estrangeiro: 
Nome: 
Carteira de Identidade: 
Data de Expedição:  

Não CPF: 768.321.399-34 
PAULO HENRIQUE TARESZKIEWICZ 
51059310 Orgdo Expedidor: ssp/iipr 
01/07/1988 

CEP: 
Endereço: 
Município / UF: 
Telefone:  
E-mail:  

81.590-180 
RUA EUNICE BETTINI BARTOSZECK, 784 - UBERABA 
Curitiba / Paraná 
(41) 33645366 
veridiana@vext.com.br  

Emitido em: 04/11/2022 10:52 1 de 1 
CPF: 029.561.299-10 Nome: MIRELLE PEREIRA FONSECA 
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robidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (04/11/2022 às 10:53) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 058.416.849-73. • 
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em httb://divulgacandcontas.tse.jus.br/  

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6365.1968.6C83.5024 no seguinte endereço: httos://www.cnj.jus.br/imbrobidade  adm/autenticar certidao.php 

• 

Gerado em: 04/11/2022 as 10:53:44 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 04/11/2022 10:52:56 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E 
SISTEMAS LTDA 
CNPJ: 15.077.663/0001-81 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidimeos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidlineas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta \/ 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta \/ 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 



Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplif z...ação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

• 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

928285 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO N° 00158/2022-000 

PROPONENTE: R R TECNOLOGIA LTDA 

CNPJ: 33.144.686/0001-43  

AV.  FUED  JOSE  SEBBA,310 QUADRA M,  LT  7, JARDIM GOIÁS — GOIÂNIA - GO 

CEP: 74.805-100 FONE: (62) 3434 0020  

E-mail  para comunicações relativas à contratação: admPrertec.com   
Nome para contato: Raimond Gustavo da Silveira 

Dados bancários da licitante: 

Nome do Banco: Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil n2  do Banco: 756 

Nome da Agência: Sicoob n2 da Agência: 3351 

Conta Corrente n2: 113823-5 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MODELO UND QUANT 
Preço 

Unitário 
PREÇO TOTAL 

(RS) 

2 
Relógio Ponto Mostrador: Digital , Tipo: Biométrico E Leitor De  
Código De Barras , Características Adicionais: Teclas Em Padrão  
Telefônico E Teclas De Função, Alimentação: 110/200 

HENRY  PRISMA 

ADVANCED  BIO  

PROX 
UN  10 1.390,00 13.900,00 

VALOR TOTAL DO ITEM (Treze Mil novecentos reais) R$ 13.900,00 

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias contados da data em que a proposta for 

anexada no Com prasnet. 

Prazo e condições de fornecimento do objeto: são conforme o Edital e seus anexos. 

Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem 
se limitar a: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, 
serviços, encargos 
sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais,comerciais, fretes e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na contratação do objeto desta 
Licitação. 
HA pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Goiânia 24 de Outubro de 2022. 

R R TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ 33.144.686/0001-43 INSC.  EST.  10.756.247-2  

AV.  FUED  JOSE  SEBBA,310 QUADRA M,  LT  7, JARDIM GOIÁS — GOIÂNIA .00 
CEP: 74.805-100 FONE: (62) 3434 0020 

WWW.RETEC.COM.BR   

R R Assinado de 
TECNOLOGI forma digital 

A 
,por R R 
TECNOLOGIA  

LTDA:33144- LTDA3i
O3 

    
14468 

686000143 601  



R&R Tecnoloaio 

Assinado deformo 

RAIMOND GUSTAVO DM digital por RAIMOND  
GUSTAVO DA SILVFIRMOS4368739311 
5ILVEIRA:0643667393 
8 

Raimond Gustavo da Silveira 
CPF 06436673938 

Representante legal do proponente. 

R R TECNOLOGIA LIDA 
CNPJ 33.144.686/0001-43 INSC.  EST.  10.756.247-2  

AV.  FUED  JOSE  SEBBA,310 QUADRA M,  LT  7, JARDIM GOIÁS - GOIÂNIA - GO 
CEP: 74.805-100 FONE: (62) 3434 0020 

VVINVV.RETEC.COM.BR  



Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 33.144.686/0001-43  DUNK):  923390548 
Razão Social: R R TECNOLOGIA LTDA 

• Nome Fantasia: 
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/08/2023 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MET: Não 
Porte da Empresa: Micro Empresa 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: 
Impedimento de Licitar: 
Ocorrências Impeditivas indiretas: 
Vinculo com "Serviço Público": 

Níveis cadastrados: 

Consta 
Consta c)•-s's rYc 

Nada Consta 
Nada Consta 

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s). 
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências 

nas funcionalidades de consulta. 

I - Credenciamento V 

II - Habilitação Juridica \/  

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 14/02/2023 V" 
FGTS Validade: 15/11/2022 V 
Trabalhista (http://www.tst.jus.bricertidao) Validade: 24/04/2023 V 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência) 
Receita Estadual/Distrital Validade: 25/06/2022 (") 0\ry\jult  
Receita Municipal Validade: 23/07/2022 (*) 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 31/12/2022 \(  

Emitido em: 04/11/2022 10:55 
CPF: 029.561.299-10 Nome: MIRELLE PEREIRA FONSECA  
Ass:  

• 
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Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo igital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICA 

ANEXO 
Impedimentos de Licitar 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 33.144.686/0001-43 DUNS®: 923390548 
Razão Social: R R TECNOLOGIA LTDA 
Nome Fantasia: 
Situação do Fornecedor: Credenciado 

Impedimento de Licitar no Âmbito: 

FUNDACAO OSWALDO CRUZ / 254420-FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 

Órgãos do Governo do Estado de Santa Catarina 

Emitido em: 04/11/2022 10:55 
CPF: 029.561.299-10 Nome: MIRELLE PEREIRA FONSECA 



ESTADO DE GOIAS 
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA 
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS 

CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA  

NR.  CERTIDÃO:  N° 34617491  

IDENTIFICAÇÃO: 

NOME: CNPJ 

R R TECNOLOGIA LTDA 33.144.686/0001-43  

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais): 

NÃO CONSTA DEBITO 

• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *. *• *• *• *• *. *• *• *• *• *• * 

• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• * 

• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• * 

• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• * 

• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• * 

• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• *• * 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da 

IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e 

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso  III  

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993. 

SEGURANÇA: 

Certidao VALIDA POR 60 DIAS. 
A autenticidade pode ser verificada pela  INTERNET,  no endereco: 

http://www.sefaz.go.gov.br. 
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida 
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS. 

VALIDADOR: 5.555.457.134.867 EMITIDA  VIA INTERNET 

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 4  NOVEMBRO  DE 2022 HORN: 11:7:21:9 
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https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp  

Secretaria Municipal de Finangas 

a 

PilrFEITURA 
Dt A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL 
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA 

PESSOA JURÍDICA 
NÚMERO DA CERTIDÃO: 9.689.428-8 

Prazo de Validade: até 01/02/2023 

CNPJ: 33.144.686/0001-43  

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A 
VENCER referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal 
de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, 
parágrafo 1°, inciso I, e parágrafo 2°, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar 

Municipal n° 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal). 

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e 
não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar n° 344 de 

30/09/2021 (Código Tributário Municipal). 

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal 
cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade • administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar n° 344 de 
30/09/2021 (Código Tributário Municipal). 

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal 

Complementar n° 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal). 

GOIANIA(G0), 4 DE NOVEMBRO DE 2022 

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E 
DEVERA SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO 
ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br.  Qualquer Rasura ou emenda 
invalidará este documento. 

https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp 1/1 
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GROUP  

• Eu Clesio Silveira da WAM COMERCIALRACAO S/A, 
Cnpj: 17.919.640/0003-75, Declaro para às Devidos Fins Que a empresa: RR 
Tecnologia LTDA Cnpj: 33.144.686/0001-43 forneceu: 5 unidades de 
Relogios de ponto Contralid iciclass e 3 Catracas Eletronicas Topdata para 
nossas unidades com Execução de Serviço e instalação com Responsabilidade 
e pontualidade.  

Goiania 09 de  Fevereiro  de 2022, 

•  
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CNPJ: 
Razão Social: 
Nome Fantasia: 

• Situação do Fornecedor: Credenciado 

R R TECNOLOGIA LTDA 
33.144.686/0001-43 DUNS®: 923390548 

"ktk 

Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Ocorrências Ativas 

Dados do Fornecedor 

Ocorrência 1: 
Tipo Ocorrência: 
UASG Sancionadora: 
Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 2: 

Advertência - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. I 
160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 
31/08/2021 
64119001709202030 
Advertência por inexecução contratual, por não ter entregado os materiais 
dentro do prazo previsto referente a nota de empenho nr 800155. 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: .Data Aplicação: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa:  

Multa - Lei na 8666/93,  art.  87, inc. II 
Inexecução total ou parcial do contrato 
40001 - STF/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/DF 
23/12/2020 Valor da Multa: R$ 141,00 
006176/2020 
Entrega parcial do objeto (Nota de Empenho na 800/2020). 

Emitido em: 04/11/2022 10:55 1 de 2 
CPF: 029.561.299-10 Nome: MIRELLE PEREIRA FONSECA 



Relatório de Ocorrências Ativas 

Ocorrência 3: 
Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 
Âmbito da Sanção: 
Prazo: 
Prazo Inicial: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Ocorrência 4: 

Suspensão Temporária - Lei n-4.- 8666/93,  art.  87, inc.  III  
Inexecução total ou parcial do contrato 
254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ 
Órgão Sancionador 
Determinado 
27/07/2022 Prazo Final: 26/11/2022 
25382.000327/2289 
Aplicada a penalidade de Impedimento de Licitar e Contratar com a Fiocruz, 
tendo em vista a não assinatura da ICNE,  ref.  a Dispensa 28/2022, Proc. 
25382.000158/2022-87 e Nota de Empenho 2022NE143, do Instituto Aggeu 
Magalhães - IAM da Fiocruz/PE. Publ. no D.O.0 de 27.07.2022, Seção 3,  Pig.  
135. 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 
UASG Sancionadora: 
Âmbito da Sanção: 
Prazo: 
Prazo Inicial: 
Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

Impedimento de Licitar e Contratar - Lei na 10.520/02,  art.  r- 
Falha ou fraude na execução do contrato 
925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO  EST.  DE SANTA  CAT  
Estado 
Determinado 
21/10/2022 Prazo Final: 20/10/2023 
0034380-44.2022.8 Número do Contrato: 2089/2022 
Pregão n. 61/2021. Ata de Registro de Preços n. 2089. Equirmento pórtico 
detector de metal. Inexecução contratual. Possibilidade de  can  zelamento da ata 
de registro de preços e rescisão das notas de empenho, com a aplicação das 
sanções de multa rescisória e de impedimento de licitar e contratar com o 
Estado de Santa Catarina à detentora da ata. 

Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 11.1  10.520/02,  art.  71 1 
Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de 
documentação falsa 

INA 

Ocorrência 5: 

154358 - UTFPR -  CAMPUS  CURITIBA 
União 
Determinado 
21/02/2022 Prazo Final: 

23064034269202183 
0 licitante não apresentou contrato 
SICAF. (ver documento SEI 2160451, página 

20/04/2022 

social e não foi possível retirá-lo do 
11, 07/07/2021, As 11:19:42) 

Tipo Ocorrência: 
Motivo: 

UASG Sancionadora: 
Âmbito da Sanção: 
Prazo: 
Prazo Inicial: 

Número do Processo: 
Descrição/Justificativa: 

   

Emitido em: 04/11/2022 10:55 
CPF: 029.561.299-10 Nome: MIRELLE PEREIRA FONSECA 
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CNPJ: 
Razão Social: 
Nome Fantasia: 
ituação do Fornecedor: Credenciado 

R R TECNOLOGIA LTDA 
33.144.686/0001-43 DUNS®: 923390548 

Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Relatório de Sócio / Administrador 

Dados do Fornecedor 

Sócios / Administradores 
Dados do Sóciq/Administrador 1 

064.366.739-38 Participação Societária: 100,00% 
RAIMOND GUSTAVO DA SILVEIRA 

Número do Documento: 04141670802 Orgdo Expedidor: DETRAN 

CPF: 
Nome:  

Data de Expedição: 
Filiação Materna: 
Estado Civil: 
CEP: 
Endereço: 
Município / UF: 
Telefone: 

06/12/2018 Data de Nascimento: 14/11/1988 
JUSSARA CARLA ANDRADE DA SILVEIRA 
Solteiro(a) 

74.610-190 
RUA 255, 136 - EDIFICIO ARTHOME - ST LESTE UNIVERSITA 
Goiânia / Goiás 
(62) 81860205 
adm@rertec.com  

Emitido em: 04/11/2022 10:55 1 de 1 
CPF: 029.561.299-10 Nome: MIRELLE PEREIRA FONSECA 
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mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (04/11/2022 As 10:57) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CPF n° 064.366.739-38. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/  

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6365.1A5D.C70A.9269 no seguinte endereço: httos://www.cnj.jus.bdimprobidade adm/autenticar certidao.ohp 

Gerado em: 04/11/2022 as 10:57:49 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 04/11/2022 10:57:16 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: R R TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ: 33.144.686/0001-43 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidlineos 
Resultado da consulta: Nada Consta I 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 1 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Constam Registros (1, asy-401,0 
Suspensão - Lei de Licitações (26/11/2022) - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
Impedimento - Lei do Pregão (20/10/2023) - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina 
- TJSC 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional 4e Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta V 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 



Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23  le  abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

• 
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DIÁRIO OFICIAL DA 
UNIÃO SEÇÃO 3 PAGINA 
135 

Detalhamento do meio de 
publicação 

Data do trânsito em 
julgado 

Data de publicação da Publicação 
sanção 

27/07/2022 

VOCE  ESTA AQUI: INICIO » PAINEL DE SANÇÕES » CEIS » SANÇÃO APLICADA - CEIS 

Sanção Aplicada - CEIS 

Data da consulta: 04/11/2022 11:17:58 
Data da última atualização: 03/11/2022 20:00:04 
Quantidade de sanções encontradas: 2 

EMPRESA OU PESSOA SANCIONADA 
Cadastro da Receita 

R R TECNOLOGIA LTDA - 33.144.686/0001-43  
CLIQUE  AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ESSA EMPRESA 

Nome informado pelo 
Orgão sancionador 

RR TECNOLOGIA LTDA 

Nome Fantasia 

SEM INFORMAÇÃO 

DETALHAMENTO DA SANÇÃO 
Tipo da sanção 

SUSPENSÃO - LEI DE 
411FITAÇÕES 

Fundamentação  legal 

ART. 87,  INCISO  III, LEI 
8666/1993 

Descrição da fundamentação legal 

PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO 
A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA 
DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES 
SANÇÕES:  III  - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE 
PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO 
NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS; 

Data de inicio da sanção Data de fim da sanção 
27/07/2022 26/11/2022 

Número do processo 

4082.000327/2022-89 

Abrangência definida em 
decisão judicial 

SEM INFORMAÇÃO 

Observações 

APLICADA A PENALIDADE DE IMPEDIMENTO DE 
LICITAR E CONTRATAR COM A FIOCRUZ, TENDO EM 
VISTA A NÃO ASSINATURA DA ICNE,  REF.  A DISPENSA 
28/2022, PROC. 25382.000158/2022-87 E NOTA DE 
EMPENHO 2022NE143, DO INSTITUTO AGGEU 
MAGALHÃES - IAM DA FIOCRUZ/PE. PUBL. NO D.O.0 
DE 27.07.2022, SEÇÃO 3, PÁG. 135. 

** Informação não disponível, favor verificar junto ao órgão sancionador 

ÓRGÃO SANCIONADOR 
Nome Complemento do órgão UF do órgão sancionador 
FUNDAÇÃO OSWALDO sancionador 

CRUZ 

ORIGEM DA INFORMAÇÃO 

Órgão/Entidade Endereço 

NA() INFORMADO 
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FUNDAÇÃO OSWALDO 
CRUZ 

Contatos da origem da 
informação 

NÃO INFORMADO  

E-mail 

CEIS@CGU.GOV.BR; 

Data de registro no 
sistema 

27/07/2022 

DETALHAMENTO DA SANÇÃO 

Tipo da sanção 

IMPEDIMENTO - LEI DO 
PREGÃO 

Fundamentação  legal 

ART. 7, LEI 10520/2002 

Descrição da fundamentação legal 

QUEM, CONVOCADO DENTRO DO 
VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NA 
CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGA 
DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA 
ENSEJAR 0 RETARDAMENTO DA E 
OBJETO, NÃO MANTIVER A  PROP  
FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO  CON  
COMPORTAR-SE DE MODO IN IDO 
FRAUDE FISCAL, FICARA IMPEDID 
CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTA 
FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SER 
NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE 
DE FORNECEDORES A QUE SE R 
DO  ART.  40 DESTA LEI, PELO PR 
ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTA 
EDITAL E NO CONTRATO E DAS D 
LEGAIS. 

RAZO DE 
CELEBRAR 0 
OU APRESENTAR 
RA 0 CERTAME, 
ECUÇÃO DE SEU 
TA, FALHAR OU 

RATO, 
0 OU COMETER 
DE LICITAR E 
S, DISTRITO 

DESCREDENCIADO 
ADASTRAMENTO  
ERE  0 INCISO Xilk 

0 DE ATÉ 5 (CINW 
PREVISTAS EM 

MAIS COMINAÇOES 

Data de inicio da sanção 

21/10/2022 

Data de publicação da 
sanção 

14/10/2022  

Data de fim da sanção 

20/10/2023 

Publicação 

DIÁRIO DE JUSTIÇA 
SEÇÃO DMP PAGINA 50  

Detalhamento do meio de 
publicação 

DJE N. 3878 PÁG. 50 

Dat 
julg 

do trânsito em 
do 

Número do processo 

0034380- 
44.2022.8.24.0710 

Abrangência definida em 
decisão judicial 

NA ESFERA E NO PODER 
DO ORGÃO 
SANCIONADOR 

Observações 

PREGÃO N. 61/2021. ATA DE REGI 
2089. EQUIPAMENTO  PORTICO  D 
INEXECUÇÃO CONTRATUAL. POS 
CANCELAMENTO DA ATA DE REG 
RESCISÃO DAS NOTAS DE EMPE 
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DE M 
DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
ESTADO DE SANTA CATARINA À 

TRO DE PREÇOS N. 
ECTOR DE METAL. 
IBILIDADE DE 
TRO DE PREÇOW 

HO, COM A  
LTA  RESCISÓRIA E 
NTRATAR COM 0 
TENTORA DA ATA. 

** Informação não disponível, favor verificar junto ao órgão sancionador 

ÓRGÃO SANCIONADOR 
Nome 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA - TJSC 

Complemento do órgão 
sancionador 

UF do órgão sancionador 

SC 

ORIGEM DA INFORMAÇÃO 
Órgão/Entidade Endereço 

https://www.portaltransparencia.gov.brisancoes/ceis/pessoa/188517103  
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r  TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA - TJSC 

RUA PRESIDENTE 
COUTINHO, 232, 50 
ANDAR, CENTRO, 
FLORIANÓPOLIS/SC, 
CEP 88015-230  

 

Contatos da origem da 
informação 

(48) 3287-2026 

E-mail 

JOAO@TJSC.JUS.BR;FO 
RNECEDOR@TJSC.JUS. 
BR;FORNECEDOR@TJS 
C.JUS.BR;FORNECEDOR 
@TJSC.JUS.BR; 

Data de registro no 
sistema 

03/11/2022 

 

ATENÇÃO 
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações 
aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada 
pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem 
causados a terceiros. 

O 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis/pessoa/188517103  1 3/3 



/1 

• 



10/11/2022 12:12 Compras.gov.br  - 0  SITE  DE COMPRAS DO GOVERNO 

O Pregão/Concorrência Eletrônica 

a  Visualização de Recursos, Contrarraziies e Decisões 

INTENÇÃO DE RECURSO: 

Manifestamos nossa intenção de recorrer devido a documentação da Empresa Habilitada estar em desconformidade 
com as exigências do Edital. Razões maiores estarão dispostas na pega. 

Fechar .  

https://www.comprasnet.gov.bripregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=1087748&ipgCod=29173657&reCod=635257&Tipo=1 1/1 
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Pregão/Concorrência Eletrônica 

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões 

RECURSO: 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA Fundação Estatal de Atenção à Saúde - Feas. 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
Processo Administrativo no 254/2022. 
Pregão Eletrônico no 158/2022.  

SMART POINT  LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 09.213.371/0001-26, com sede 
na Rua Reinaldo José Miranda n° 94, bairro Alto Tarumã, cidade Pinhais, estado Paraná CEP: 83325-625, vem, por 
meio de seu representante legal, Rogerio Lacerda Marchiore, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF n° 
027.946.109-70, residente e domiciliado na cidade de Curitiba RECURSO ADMINISTRATIVO, em face da decisão 
proferida pelo Ilustre Pregoeiro que considerou a vencedora do presente certame a empresa R R TECNOLOGIA LTDA, 
conforme razões de fato e de direito adiante aduzidas. 

DOS FATOS 

• 0 recorrente é licitante participante do Pregão eletrônico no 158/2022, promovido pela Fundação Estatal de Atenção 
Saúde - Feas. A presente licitação tem por objeto "Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 
Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo período de doze meses". 

Iniciada a habilitação verificamos que a empresa arrematante R R TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 33.144.686/0001-43, se 
denomina Microempresa participando de pregão exclusivo para microempresa e empresa de pequeno porte, tratasse 
da empresa R & R TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 18.986.035/0001-07. Com  indícios de manobrar a lei utilizar para 
tentativa de fraudar a licitação. Ambas as empresas em situação cadastral ativa e porte ME 

Existem fortes indícios de fraude em licitação empresa tentando se beneficiar da Lei Complementar 123/2006 o que 
caracteriza o conluio em licitação, prática está proibida e repudiada pela legislação vigente. 

A relação empresarial entre as empresas, ou seja, que trata-se do mesmo grupo econômico, Sr. RAIMOND GUSTAVO 
DA SILVEIRA detentor da empresa R R TECNOLOGIA LTDA e da empresa R & R TECNOLOGIA EIRELI 
concomitantemente com as provas de que com junção da receita bruta das empresas ultrapassam o limite previsto na 
Lei Complementar 123/2006, motivo que entendemos que poderá ser enquadrada como a declaração falsa de ME/EPP 
que é crime prevista em lei. A saber: 

A Lei Complementar n°123/2016 estabelece que:  
Art.  30. (...) 
§ 4° Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime 
de que trata o  art.  12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:. 

V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a 
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; (destacamos) 
A situação em tela tipifica conduta fraudulenta, eis que a Lei Federal no 14.133/2013 assim preconiza:  
Art.  155. 0 licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: 
(...); 
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a 
licitação ou a execução do contrato; 

A Egrégia Corte de Contas tem sido uníssona neste sentido. A saber: 
A mera participação de licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte, amparada por declaração com 
conteúdo falso, configura fraude à licitação, tipificada no  art.  90 da Lei 8.666/1993, ensejando, por consequência, 
aplicação da penalidade do  art.  46 da Lei 8.443/1992. A ausência de obtenção de vantagem pela empresa, no 
entanto, pode ser considerada como atenuante no juízo da dosimetria da pena a ser aplicada, em função das 
circunstancias do caso concreto. (Acórdão 1677/2018 - Plenário. Data da sessão 25/07/2018. Relator AUGUSTO 
NARDES) 
A apresentação de atestado com conteúdo falso configura, por si só, a prática de fraude à licitação e enseja a 
declaração de inidoneidade da empresa fraudadora para participar de licitação na Administração Pública Federal  (art.  
46 da Lei 8.443/1992) . (Acórdão 1106/2018-Plenário I Relator: JOSÉ MOCIO MONTEIRO) 
A mera participação de licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte, amparada por declaração com 
conteúdo falso, configura fraude à licitação e enseja a aplicação das penalidades da lei, não sendo necessário, para a 
configuração do ilícito, que a autora da fraude obtenha a vantagem esperada. (Acórdão 1702/2017-Plenário I Relator: 
WALTON ALENCAR RODRIGUES) 
A emissão de declaração falsa de enquadramento na condição de empresa de pequeno porte, para a obtenção de 
tratamento diferenciado em licitações, constitui fraude à licitação e enseja a declaração de inidoneidade da empresa  
(art.  46 da Lei 8.443/1992) . (Acórdão 568/2017-Plenário I Relator: AROLDO CEDRAZ) 

Logo, sugerimos que Vossa Senhoria requeira ao servidor público responsável pela condução do certame que instaure 
diligências nos moldes do disposto no artigo 43, § 3° da Lei 8.666/93 para fazer o levantamento das informações 
necessárias. Constando-se a falsidade da declaração apresentada, que então proceda com a desclassificação da 
licitante faltosa e a submeta a processo sancionatório por conta de conduta reprovável. 

Verificamos a irregularidade da apresentação dos Documentos de Regularidade fiscal e trabalhista e Qualificação 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/preqoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=1087748&ipgCod=29173657&reCod=635257&Tipo=R 1/3 
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Econômico-Financeira: 

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional com validade ate 05.09.2022. 
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) válida até 01/04/2022 
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho válida até 05/09/2022. 1  
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual emitida em 09/03/2022 com validade de 60 dias. 1  
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal válida até 04/06/2022. 
Certidão Simplificada emitida em 10/12/2021. 
Certidão negativa de falência expedida em 10/12/2021. 
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis referente ao ano de exercício de 2020. 

Conforme itens 

5.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar no 123, de 200 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus  arts.  42 a 49. 

5.6.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apr 
conformidade com as exigências editalicias; 
5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sangõ 
e neste Edital. 
12.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeira poderá sanar erros ou falhas 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão  fundament  
ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e cla 
13.16.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis 
forma da lei, com TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO e devidamente registrado na Junta Co 
de Títulos e Documentos e para sociedade anônima: publicado na imprensa oficial, que comprov 
financeira da pessoa jurídica, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provis 
atualizados por  indices  oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da solicitag 
cadastro de fornecedores  (art.  31, inciso I, da Lei n°8666/1993) e alterações. O Balanço a ser apre 
referente ao ano de 2021, de acordo com a legislação vigente. 
13.18. No momento do julgamento da habilitação, o Pregoeira consultará ao sistema em que 
cadastrada, em que constam as datas de vencimento dos documentos exigidos para a habi 
eventualmente ecompras), a fim de verificar a vigência e autenticidade destes 
13.22. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresen 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital 
13.23. Os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro de seus prazos de validade.  ii  
não constarem em seu texto o prazo de validade deverá ser apresentado com expedição máxima 
a contar da data de sua emissão. 

A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritament 
Entretanto, a consulente poderá utilizar do saneamento de falhas caso seja possível consulta 
esclarecer se de fato atende às regras editalícias. 
Desta forma, poderá utilizar por analogia a regra prevista no decreto 10.024/19 que regulamenta 
eletrônica. Vejamos:  
"Art.  17. Caberá ao pregoeiro, em especial: 
(...); 
VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilit 
validade jurídica; 
(...);  
Art.  47. 0 pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão  fundament  
ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classifi 
disposto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
Entendemos que somente o fato de as empresas e sócios compartilharem o mesmo quadro societ 
suficiente para a convocação de fraude, 
Pedimos que seja aplicado os itens 
19.7 Ficam as participantes cientes de que, na hipótese de constatação de formação de conluio 
de qualquer crime previsto na Lei de Licitações, o caso será oficiado ao Ministério Público, sem  pr  
Administrativas a serem aplicadas contra quem der causa ao crime. 
13.22. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não aprese 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital 
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Assim, diante de todo o exposto, requer e espera meticulosa atenção de V. Senhoria para  ac  
trazidas 
a lume e rejeitar o Edital em apreço. Fazendo a devida diligência. 

[her as  alegações  

PEDIDOS: 
Ante os fatos expostos e as razões de direito anteriormente aduzidas, a signatária requer 
Licitação que seja reconhecido o recurso, desclassificando a empresa. 

Pede Deferimento, 

Rogerio Lacerda Marchiore 
Socio administrador 
RG: 6.843.739-3 
CPF: 027.946.109-70 
CNPJ: 09.213.371/0001-26 
RAZÃO SOCIAL:  Smart Point  Ltda - ME 

Fechar 

outa Comissão de 
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Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feas.curitiba.pr.gov.br  

Memorando 289/2022 — CPUFeas Curitiba, 25 de novembro de 2022. 

Direção-Geral.  

Ref.:  Análise ao Recurso Administrativo; PE 158/2022; 

Trata-se de análise de recurso administrativo apresentado contra o 

resultado do pregão eletrônico em epígrafe, cujo objeto 6, em resumo, "Contratação 

de empresa para fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador 

Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo período de doze meses". 

Breve relato 

Sem delongas, informo que a empresa  SMART POINT  LTDA, recorreu do 

resultado do certame, alegando que a empresa classificada para o item 02 na cota 

Exclusiva ME/EPP 25%), possui 02 (dois) CNPJ em situação cadastral ativa 

tentando se beneficiar da Lei Complementar 123/2006 e, ainda, irregularidades na 

apresentação da documentação de Regularidade Fiscal, Trabalhista e Qualificação 

Econômico — Financeira. 

Em suma, 

1) "A empresa arrematante R R TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 

33.144.686/0001-43, se denomina Microempresa participando de 

pregão exclusivo para microempresa e empresa de pequeno porte, 

tratasse da empresa R & R TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 

18.986.035/0001-07. Com  indícios de manobrar a lei utilizar para 

tentativa de fraudar a licitação. Ambas as empresas em situação 

cadastral ativa e porte ME. Existem fortes indícios de fraude em 

licitação empresa tentando se beneficiar da Lei Complementar 

123/2006 o que caracteriza o conluio em licitação, prática está 

proibida e repudiada pela legislação vigente. A relação empresarial 

entre as empresas, ou seja, que trata-se do mesmo grupo 
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Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feas.  cu  ritiba.  or.  gov. br 

econômico, Sr. RAIMOND GUSTAVO DA SILVEIRA detentor da 

empresa R R TECNOLOGIA LTDA e da empresa R & R 

TECNOLOGIA EIRELI concomitantemente com as provas de que 

com junção da receita bruta das empresas ultrapassam o limite 

previsto na Lei Complementar 123/2006, motivo que entendemos 

que poderá ser enquadrada como a declaração falsa de ME/EPP 

que é crime prevista em lei". 

Decorrido o prazo legal, não houve apresentação de contrarrazões. 

Mérito. 

Primeiramente, cabe informar que estão presentes todos os pressupostos 

recursais. 

Passemos a análise. 

Quanto aos argumentos trazidos no recurso, que indicam uma "possível 

manobra para fraudar a licitação" apresentado pela recorrente para o item 02, em 

consulta aos sítios oficiais, ou seja, no  site  de Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica, informado o CNPJ que foi apresentado no recurso, podemos observar que 

a situação cadastral da empresa encontra-se com situação cadastral inapta, ou 

seja, a empresa inapta não pode cumprir com as suas atividades regulares, o CNPJ 

informando no recurso não está ativo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

conforme exposto no recurso pela recorrente. A consulta poderá ser realizada no  

link:  https://solucoesseceita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva  solicitacao.aso. 

Em relação a documentação de Regularidade Fiscal, Trabalhista e 

Qualificação Econômico — Financeira, em consulta ao SICAF em 04/11/2022, para 

fins de habilitação, as certidões que possuíam pendências, foram sanadas através 
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R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feas.curitiba.pr.gov.br  

de consulta aos sítios oficiais emissores das certidões, conforme estabelece o edital 

de embasamento. Veja: 

0 edital determina que, para fins de participação e habilitação a licitante 

deverá atender aos seguintes requisitos. 

13.18. No momento do julgamento da habilitação, o Pregoeira 

consultará ao sistema em que a empresa estiver cadastrada, em 

que constam as datas de vencimento dos documentos exigidos 

para a habilitação (SICAF ou eventualmente e-compras), a fim de 

verificar a vigência e autenticidade destes. 

13.19. A página da consulta será impressa pela Pregoeira. A 

validade dos documentos será conferida. Em caso de alguma 

certidão estar fora de validade, poderão ser consultados os sítios 

oficiais emissores de certidões. Se ainda assim, o Pregoeira não 

lograr êxito na aferição da regularidade da documentação, a 

empresa será convocada para que, no prazo de 24 h (a contar do 

recebimento da solicitação) envie cópia via sistema do documento 

solicitado. 0 não envio acarretará na inabilitação da empresa, 

salvos os casos de condições exclusivas para a habilitação de 

microempresas ou empresas de pequeno porte. 

Ainda: 

Nos itens 7.4 e 13.27 do Edital de Embasamento: 

7.4. 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, 

§ 1° da  LC  n° 123, de 2006. 
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13.27. A Feas fará a análise da documentação para classificação 

da proposta a partir dos documentos anexados, bem como consulta 

aos  sites  oficiais acima apontados. Caso haja desconformidade 

com o solicitado a empresa será desclassificada e/ou inabilitada. 

Portanto, conclui-se, que por si só não se sustenta a argumentação da 

recorrente, em relação ao pedido de desclassificação da empresa declarada 

vencedora, conforme já analisado por esta Comissão de Licitação, e o resultado da 

referida análise foi a sua habilitação, atendendo integralmente ao instrumento 

convocatório. 

Uma última palavra é necessária. A Lei 8.666/93 é clara ao afirmar que a 

licitação se destina a garantir a proposta mais vantajosa à Administração  (art.  3°). E 

a proposta mais vantajosa não é outra senão aquela que coaduna o melhor preço 

com a qualidade requerida; e esta qualidade se traduz nas especificações técnicas 

constantes no edital, objetivamente observáveis. 

Tendo isso em mente, é manifesto que a melhor proposta à administração 

foi o alvo buscado nessa licitação. 0 equipamento com menor preço foi 

minuciosamente avaliado e julgado em conformidade com o solicitado em edital. 

Conclusão 

Por todo o exposto, reiteramos a opinião pela rejeição integral das 

razões apresentadas no recurso,  mantendo-se o resultado outrora proferido. 

JÇ— 

MireIle Pereira Fonseca 

Pregoeira 
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DESPACHO 

A CPL. 

NC Mirelle Pereira Fonseca. 

Ref.:  Recurso referente ao Pregão Eletrônico n° 158/2022. 

I. Decido por rejeitar integralmente o recurso administrativo; 

II. Dê-se ciência aos interessados, 

Ill. Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Curitiba, 28 de novembrp de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 

( 
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Pregão/Concorrência Eletrônica 

‘(e,L 
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões 

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE 

Memorando 289/2022 — CPL/Feas 
Curitiba, 25 de novembro de 2022. 

Direção-Geral.  

Ref.:  Análise ao Recurso Administrativo; PE 158/2022; 

Trata-se de análise de recurso administrativo apresentado contra o resultado do pregão eletrônico em epígrafe, cujo 
objeto e, em resumo, "Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador 
Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo período de doze meses". 

Breve relato 
Sem delongas, informo que a empresa  SMART POINT  LTDA, recorreu do resultado do certame, alegando que a 
empresa classificada para o item 02 na cota Exclusiva ME/EPP 25%), possui 02 (dois) CNPJ em situação cadastral 
ativa tentando se beneficiar da Lei Complementar 123/2006 e, ainda, irregularidades na apresentação da 
documentação de Regularidade Fiscal, Trabalhista e Qualificação Econômico — Financeira. 
Em suma, 
1) "A empresa arrematante R R TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 33.144.686/0001-43, se denomina Microennpresa 
participando de pregão exclusivo para microempresa e empresa de pequeno porte, tratasse da empresa R & R 
TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 18.986.035/0001-07. Com  indícios de manobrar a lei utilizar para tentativa de fraudar a 
licitação. Ambas as empresas em situação cadastral ativa e porte ME. Existem fortes indícios de fraude em licitação 
empresa tentando se beneficiar da Lei Complementar 123/2006 o que caracteriza o conluio em licitação, prática está 
proibida e repudiada pela legislação vigente. A relação empresarial entre as empresas, ou seja, que trata-se do 
mesmo grupo econômico, Sr. RAIMOND GUSTAVO DA SILVEIRA detentor da empresa R R TECNOLOGIA LTDA e da 
empresa R & R TECNOLOGIA EIRELI concomitantemente com as provas de que com junção da receita bruta das 
empresas ultrapassam o limite previsto na Lei Complementar 123/2006, motivo que entendemos que poderá ser 
enquadrada como a declaração falsa de ME/EPP que é crime prevista em lei". 

Decorrido o prazo legal, não houve apresentação de contrarraz6es. 

Mérito. 
Primeiramente, cabe informar que estão presentes todos os pressupostos 
recursais. 

Passemos a análise. 

Quanto aos argumentos trazidos no recurso, que indicam uma "possível manobra para fraudar a licitação" 
apresentado pela recorrente para o item 02, em consulta aos sítios oficiais, ou seja, no  site  de Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, informado o CNPJ que foi apresentado no recurso, podemos observar que a situação cadastral da 
empresa encontra-se com situação cadastral inapta, ou seja, a empresa inapta não pode cumprir com as suas 
atividades regulares, o CNPJ informando no recurso não está ativo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica conforme 
exposto no recurso pela recorrente. A consulta poderá ser realizada no link:  
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp.  

Em relação a documentação de Regularidade Fiscal, Trabalhista e Qualificação Econômico — Financeira, em consulta 
ao SICAF em 04/11/2022, para fins de habilitação, as certidões que possuíam pendências, foram sanadas através de 
consulta aos sítios oficiais emissores das certidões, conforme estabelece o edital de embasamento. Veja: 

0 edital determina que, para fins de participação e habilitação a licitante deverá atender aos seguintes requisitos. 

13.18. No momento do julgamento da habilitação, o Pregoeira consultará ao sistema em que a empresa estiver 
cadastrada, em que constam as datas de vencimento dos documentos exigidos para a habilitação (SICAF ou 
eventualmente e-compras), a fim de verificar a vigência e autenticidade destes. 

13.19. A página da consulta será impressa pela Pregoeira. A validade dos documentos será conferida. Em caso de 
alguma certidão estar fora de validade, poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões. Se ainda 
assim, o Pregoeira não lograr êxito na aferição da regularidade da documentação, a empresa será convocada para 
que, no prazo de 24 h (a contar do recebimento da solicitação) envie cópia via sistema do documento solicitado. 0 
não envio acarretará na inabilitação da empresa, salvos os casos de condições exclusivas para a habilitação de 
microempresas ou empresas de pequeno porte. 

Ainda: 

Nos itens 7.4 e 13.27 do Edital de Embasamento: 

7.4. 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, § 10  da  LC  no 123, de 2006. 

13.27. A Feas fará a análise da documentação para classificação da proposta a partir dos documentos anexados, bem 
como consulta aos  sites  oficiais acima apontados. Caso haja desconformidade com o solicitado a empresa será 
desclassificada e/ou inabilitada. 

Portanto, conclui-se, que por si s6 não se sustenta a argumentação da recorrente, em relação ao pedido de 
desclassificação da empresa declarada vencedora, conforme já analisado por esta Comissão de Licitação, e o 
resultado da referida análise foi a sua habilitação, atendendo integralmente ao instrumento convocatório. 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=1087748&ipgCod=29173657&Tipo=DP&seqSessao=1 1/2 
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Uma última palavra é necessária. A Lei 8.666/93 é clara ao afirmar que a licitação se destina a 
mais vantajosa à Administração  (art.  30). E a proposta mais vantajosa não é outra senão aqu 
melhor prego com a qualidade requerida; e esta qualidade se traduz nas especificações técnicas  co  
objetivamente observáveis. 

Tendo isso em mente, é manifesto que a melhor proposta à administração foi o alvo buscado 
equipamento com menor prego foi minuciosamente avaliado e julgado em conformidade com o  soli  

Conclusão 
Por todo o exposto, reiteramos a opinião pela rejeição integral das razões apresentadas no  recur  
resultado outrora proferido. 

MireIle Pereira Fonseca 
Pregoeira 
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ID  Resultado por Fornecedor 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Pregão No 00158/2022 - (Decreto No 10.024/2019) 

RESULTADO POR FORNECEDOR 

15;077.663/00-01-81 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 
Item Deicrisào Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor lUniterio Valor,Gionei 

L. Relógio ponto : Unidade 30 R$ 71.850,00001 R$ 1.295,000(1 
1Marca: DIXI 
:Fabricante: DIXI 
;Modelo / Versão: IREP BIOMETRICO  Ii  
:Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Relógio Eletrônico de Ponto Biométrico homologado pelo MTE e certificado pelo INMETRO, 
incluindo no-break  externo. Capacidade de armazenamento MRP de 3.500.000 

Total do Fornecedor:1 R$38.850,0000 

33.144.686/0001-43 - R R TECNOLOGIA LTDA 
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) ValorKUnitario Valor Global 

2 Relógio  panto Unidade 10 R$ 23.950,0000 R$ 1.390,0000 R$ 13.900,0000 
Marca:  HENRY  PRISMA  ADVANCE  
Fabricante:  HENRY  PRISMA  ADVANCED  BIO PROX 
Modelo / Versão:  HENRY  PRISMA  ADVANCED  BIO PROX 
Descrição Detalhada cio Objeto Ofertado:  HENRY  PRISMA  ADVANCED  BIO PROX 

- Total dii-Forneceicini 115.. 13.900,00QQ 

Valor Global daito  _Rs  §2,750,0Pg.0 
necessário detalhar Itempaa saber qual o orlidilo de valor que é utillzado: Estimado ou  Referência ou  Maximo  Aceitável. 

a Imprimir 
Relatório 

R$ 38.850,0000 

^,^ 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/1 
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Pregão/Concorrência Eletrônica 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Termo de Adjudicação do Pregão 

No 00158/2022 

As 12:25 horas do dia 30 de novembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão no 00158/2022, referente ao 
Processo no 254/2022, o Pregoeiro, Sr(a) MIRELLE PEREIRA FONSECA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os 
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação 

Item: 1 
Descrição: Relógio ponto 
Descrição Complementar: Relógio Ponto Mostrador: Digital , Tipo: Biométrico E Leitor De Código De Barras 
Características Adicionais: Teclas Em Padrão Telefônico E Teclas De Função , Alimentação: 110/200 
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 71.850,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Adjudicado 

Adjudicado para: DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA , pelo melhor lance de 
R$ 38.850,0000 . 

• Eventos do Item 

Eventa, Data Observações 

130/11/20221Adjudicagão em grupo da proposta. Fornecedor: DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
¡Adjudicadoi 12:25:55 ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 15.077.663/0001-81, Melhor lance: R$ 

38.850,0000 

Fim do documento 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=1087748&acao=A&tipo=t 1/1 
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Pregão/Concorrência Eletrônica 

1":0A  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR 

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico 

Pregão No 00158/2022 - (Decreto No 10.024/2019) 

As 08:50 horas do dia 02 de dezembro de 2022, após analisados e decididos os recursos do Pregão no 00158/2022, 
referente ao Processo no 254/2022, a autoridade competente, Sr(a) JULIANO EUGENIO DA SILVA, ADJUDICA aos licitantes 
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento. 

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação. 

Resultado do Julgamento de Recursos 

Item: 
Descrição: Relógio ponto 

arescrigão Complementar: Relógio Ponto Mostrador: Digital , Tipo: Biornetrico E Leitor De Código De Barras 
aracteristicas Adicionais: Teclas Em Padrão Telefônico E Teclas De Função , Alimentação: 110/200 

Tratamento Diferenciado: Tipo  III  - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1) 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade 
Valor Máximo Aceitável: R$ 23.950,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: - 
Situação: Adjudicado com decisão 

Adjudicado para: R R TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 13.900,0000 . 

Visualizar Recurso do Item 

Eventos do Item 

miéiyeo Data 

¡ 02/12/2022 Adjudicação individual da proposta. Adjudicado 
08:50:00 33.144.686/0001-43, Melhor lance: 

Adjudicadol 02/12/2022 Adjudicação individual da proposta. 
08:50:0633.144.686/0001-43 Melhor lance: 

O bservações 

Fornecedor: R R TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 
R$ 13.900,0000 

Fornecedor: R R TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 
R$ 13.900,0000 

••• 

• 

Fim do documento E 

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/TermoJulg.asp?prgCod=1087748&acao=J&tipo=t  1/1 
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Capo Raso — Curitiba/PR 
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(41) 3316-5927 
www.feaes.curitiba.or.gov.br  

Relatório de Adjudicação e Homologação 

Encaminhamos o presente processo para análise e posicionamento jurídico com 

a finalidade de possibilitar a homologação pela Direção-Geral da Feas. 

Pregão Eletrônico n° 158/2022. 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Relógios  

Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C). pelo período de doze  

meses.  

Introdução: o compras.gov.br. 

Trata-se de pregão realizado pela Feas na plataforma de compras públicas 

disponibilizada pelo Governo Federal (www.compras.gov.br). Essa plataforma é a mais 

utilizada no território nacional para compras públicas: consiste na mais avançada plataforma 

do ponto de vista do acompanhamento das inovações legislativas, doutrinais e 

jurisprudenciais; bem como, é a plataforma que o próprio Tribunal de Contas do Paraná 

utiliza em seus pregões e recomenda  seu uso a seus jurisdicionadosi. Ademais, a 

plataforma é totalmente gratuita para a Feas e para os licitantes. Todos estes tópicos foram 

levados em conta quando da escolha da plataforma de compras em questão para a 

realização das licitações da Feas: gratuidade, número de licitantes cadastrados — o que gera 

economicidade, recomendação do TCE/PR para seu uso, bem como avançado 

acompanhamento das inovações legais, doutrinais e jurisprudenciais. 

Não obstante, o decreto municipal que regulamenta o pregão eletrônico em 

Curitiba é do ano de 2003 e certamente — dado justamente esse lapso entre avanço 

tecnológico  versus  legislação com quase vinte anos — geraria alguns tensionamentos2. 

https://www.google.com/url?   
sa=t&rct=j &q=&esrc=s&source=web&cd=&cad----rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTspfB6 AhXNupIJCHSoBA2  
OQFnoECAMQAQ&url--https%3A%2F%2Fwwwl.tce.pr. gov.br%2Fnotici as %2Ftce-pr-orienta-j uri sdicionado s-
a-realizar-pregao-eletronico-em-vez-de-presencial%2F7688%2FN&usg=A0vVawOxbzkeCEG5QfzNe6R148Ki  
2  Esse tensionamento, de certa forma, sempre foi vivenciado pela Feas, que optou por utilizar a plataforma 
Publinexo desde 2012/13. Plataforma essa, que já possuía significativas diferenças para com o referido decreto 
municipal. 

Página 1 de 5 



constantes 

s que tal 

ulação ao 

s da AGU, 

aliza neste 

aos mais 

s por meio 

decretos 

o edital de  

ão.  

R. Cap. Argemiro  Monteiro 

Capão  Ras 
C, 

www.feaes.c  

Feas 

anderley, 161 
3 andar 

— Curitiba/PR 
P81.130-160 
1) 3316-5927 
tiba.pr.gov.br  

Não obstante, como demonstraremos abaixo, todos os requisitos 

nesse decreto municipal 1.235/2003 foram respeitados. Ainda assim, crem 

tensionamento seria — e foi — resolvido com uma simples questão: a  yin  

instrumento convocatório: o edital da Feas foi preparado com base nas orientagej 

da PGM e do próprio TCE. Portanto, claramente anuncia-se que a Feas não r 

certame nada extraordinário ou incomum, muito pelo contrário, está alinhad 

avançados e respeitados órgãos nacionais, no que diz respeito a compras públi 

de pregão eletrônico. Ademais, o próprio edital ao mencionar os referida  

municipais, já adianta sua posição: "naquilo que lhes for compatível". Ou seja, 

embasamento, ao se fazer lei entre as partes, preenche e sana esta possível  ten  

Relatório 

Em 05/10 a Ajur/Feas emitiu o parecer 464/2022 aprovando 

embasamento deste pregão eletrônico e opinando favoravelmente ao prosse 

processo (fls. 83-85)3: opinou pela legalidade do intento do ponto de vista  juridic  

Em 05/10 o Diretor-Geral da Feas tomou ciência deste parecer e 

publicação do Edital de Embasamento  (fl.  86). 

Em 11/10 o aviso de licitação deste Pregão Eletrônico foi publicado 

obedecendo aos prazos legais, estipulou-se um prazo mínimo de 08 (oito) dias 

recebimento de propostas, ou seja, 25/10  (fl.  87-88). 

0 edital de embasamento encontra-se às folhas 89-1244. 

Houve um questionamento ao edital, que foi devidamente respo 

130), não houve necessidade de alterações ao edital, de sorte que no dia marc 

3  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, VI. 
4  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, VII. 
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www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

abertura da sessão pública. A documentação de proposta e habilitação foi enviada via 

plataforma pelas empresas e avaliada pela Feas5. 

A partir da documentação anexada pelas empresas, o setor técnico da Feas 

realizou análise dos itens e assim constatou a adequabilidade das propostas (fls. 136-137)6. 

A ata da sessão encontra-se, em sua totalidade, As folhas 132-135v. 

Após a análise das propostas, passamos A verificação da documentação de 

habilitação das empresas com propostas classificadas (fls. 138-154). 

Desta forma, após classificação técnica das propostas, bem como análise da 

habilitação das empresas, marcamos a data para divulgação do resultado de julgamento 

deste certame para o dia 09/11 conforme informado no  chat  da sessão (fls. 135v)8. 

Importante salientar que o sistema compras.gov.br  envia um  e-mail  a todos os participantes 

informando a data de reabertura da sessão pública em que ocorrerá a divulgação do 

resultado de julgamento. 

E no dia marcado divulgamos o resultado de julgamento do certame, informando 

motivadamente no sistema cada decisão tomada: este resultado está disponível nos campos 

"eventos do item" e "eventos do pregão" na ata da sessão. Um importante parêntese aqui: o 

sistema compras.gov.br  não possui campo para anexação de documentos para além do 

5Esta documentação está disponível para ampla e irrestrita consulta no portal compras.gov.br, no seguinte  link:  
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata2.asp?   
co_no_uasg=928285&numprp=712022&f lstSrp=&f Uf=&f numPrp=712022&f codUasg=928285&f tpPrega  
o=E&f lstICMS=&f dtAberturaIni=&f dtAberturaFim= 
6  Dessa forma, obedecemos peremptória e seguramente o decreto municipal 1235/2005,  art.  34, caput, e seu 
inciso IX. Assim o 6, pelo simples fato do pregão eletrônico ser híbrido: ele se dá em papel, mas também e 
privilegiadamente eletronicamente.  Ou seja, se nosso decreto municipal faz menção a processo, por óbvio, já 
que o próprio nome "pregão eletrônico" diz, aquilo que ocorre na sessão eletrônica é parte indissociável deste 
mesmo processo e, estando na rede mundial de computadores, faz parte do processo em si. Ou seja, nosso ponto 
é simples: o processo do pregão eletrônico é duplo: a Feas ainda utiliza o papel, entretanto, o núcleo, a essência, 
a própria natureza do pregão eletrônico leva A conclusão de que, aquilo que ocorre na sessão pública de disputa, 
e está salvo  ad  eternum na rede mundial de computadores, já faz parte do processo e está documentado; portanto, 
obedece A legislação municipal. 
7  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  34, IX. 
8  Obedecendo assim ao decreto municipal 1235/2005,  art.  27, § 8°. 
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R. Cap. Argemiro  Monteiro 

edital de embasamento. Dessa forma, não é possível anexar uma ata de resul  ado  ou um 

edital de resultado. Entretanto salientamos que, se não é possível pela fo ma, é sim 

possível pelo conteúdo. Vejamos. 

julgamento 

li constam 

abilitações. 

I na ata da • 
ento. Esse 

vencidos. 

ao decreto 

s sobre o 

ros, enfim, 

poniveis 

legislação 

em Diário 

ublicar em 

disputa. E 

amente da 

Ora, a ata de resultado nada mais é do que a descrição detalhada d 

de cada item. E isso está clara e perfeitamente disponível na ata da sessão: 

individualmente as (des)classificações de propostas e habilitações e 

Reforcemos: todo o conteúdo da ata de resultado de julgamento está disponiv 

sessão pública do pregão. 

Exatamente o mesmo ocorre com o edital de resultado de julga 

documento nada mais é do que a informação das empresas e•  respectivos ite 

Tais informações encontram-se detalhadamente As folhas 164. 

Dessa forma, forçoso se concluir que obedecemos integralmente 

municipal 1235/2005,  art.  30, § 6°. Em uma palavra: todas as informagõ 

julgamento das propostas, das habilitações, da análise de amostras, entre o 

todas as informações acerca do julgamento estão clara e precisamente  di  

ampla e irrestrita consulta. 

Uma última informação acerca do edital de resultado: não há n 

municipal a obrigação de que o resultado do pregão eletrônico seja publicad 

Oficial. Frisemos: os órgãos municipais são desobrigados pela legislação a 

DOM o resultado do certame, mas sim, somente nas respectivas plataformas d 

isso foi realizado nesse certame: as licitantes foram avisadas antecipa 

divulgação do resultado de julgamento e no dia aprazado tal resultado foi  public  

Prossigamos 
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Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capo Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Neste sentido, em sendo dado o resultado de julgamento do pregão em 09/11 o 

prazo para recurso seria até as 12:00 h do dia 10/119. Houve um recurso, que foi 

devidamente apreciado e declarado improcedente (fls. 155-163v). 

Algumas estatísticas deste pregão: 

• 2 itens licitados; 2 itens adjudicados; 100% de sucesso nas aquisições. 

• Os itens foram adquiridos dentro do prego proposto, conforme detalhamento 

abaixo: 

Valor inicial 

do pregão 
Valor dos itens 
desertos/fracassados 

Valor inicial dos 
itens com sucesso 

Valor 
adjudicado 

Valor de 
economia 

Percentual de 
economia 

R$ 95.800,00 R$ 0,00 R$ 95.800,00 R$ 52.750,00 R$ 43.050,00 44,94% 

Diante do exposto reiteramos que todos os atos praticados respeitaram a 

legalidade e os princípios que regem as contratações públicas, seja a publicidade, seja o 

interregno para recebimento de propostas e sessão de lances, seja a vinculação ao 

instrumento convocatório, seja a previsibilidade das ações e a isonomia. Ademais, a 

vantajosidade das contratações fica evidente na medida em que os pregos respeitaram o 

estipulado em edital, ou melhor, tiveram alguma redução. Como dito, somente neste 

processo foram economizados pela Administração mais de quarenta e três mil reais. 

Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

Curitiba, 02 de dezembro de 2022 

Respeitosamente, 
Documento assinado digitalmente 

MIRELLE PEREIRA FONSECA 
Data: 02f12/2022 14:16:47-0300 
Verifique em https://verificador.iti.br  

Mirelle Pereira Fonseca  

Pregoeira 

9  Cf. Decreto Municipal 1.235/2003,  art.  33 e cláusula 13 do edital de embasamento. Tal prazo foi devidamente 
registrado no sistema 
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AO 
Assessoria Jurídica 

Rua  Cap.  Argenniro Monteiro 
Wanderley, 161, 30  andar. 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Protocolo:  

Interessada: 

Parecer n2:  

P.A. n2  254/2022 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS 

548/2022 -  NUR  

• 
Funclar,So Echatai 

• 
Abenvlo á Wide  

Trata-se de processo licitatório instaurado na modalidade de 

Pregão Eletrônico, para contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação 

de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), destinado a 

suprir as necessidades das unidades sob gestão da FEAS, conforme termo de referência de fls. 

05/10. 

A  fl.  88 consta aviso de licitação do processo publicada em 

DOM. 

As fls. 89/124 v. consta edital de embasamento do certame e 

seus anexos, sendo este descritivo técnico dos itens, condições gerais para cotação, listagem 

dos documentos exigidos para classificação da empresa. 

As fls. 125/131 constam pedidos de informações e suas 

respectivas respostas. As fls. 132/135 v. consta a ata de realização do pregão; as fls. 136/154 v. 

constam documentos relacionados a habilitações ou inabilitações de empresa; as fls. 155/163 

constam intenção de recurso e a denegação do mesmo; a  fl.  164 consta resultado por 

fornecedor; a  fl.  165 consta o Termo de Adjudicação do Pregão e Termo de Julgamento de 

Recurso  (fl.  166); as fls. 167/169 v. o Relatório de Adjudicação e Homologação, o qual aponta 

que de dois itens licitados, dois itens foram adjudicados, resultando em 100% (cem por cento) 

de sucesso nas aquisições. 

Portanto, verifico que o certame observou as formalidades 

legais, veiculando-se o edital dentro do prazo mínimo de 9 (nove) dias úteis para apresentação 

de propostas, atendendo as diretrizes e normas do Decreto Municipal 1.235/2003 e 610/2019, 

entendendo, portanto, que inexiste óbice à homologação do Pregão Eletrônico n° 158/2022. 

o parecer. 

Curitiba, 02 de d,ezembro de 2022.  

PEDRO HENRIQU 0 sRGES 

ASSESSOR JUR DICO - FEAS 

1 





Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.130-160 
(41) 3316-5900 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Termo de homologação 

Ao Pregoeiro — Feas.  
Ref.:  Processo Administrativo n°: 254/2022. 
Pregão Eletrônico n°: 158/2022. 

De acordo com a decisão do pregoeiro e parecer jurídico n° 
548/2022 — Ajur, adjudico e homologo o pregão eletrônico n°: 158/2022, cujo 
objeto 6: "Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Relógios 
Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), a fim de 
suprir as necessidades das unidades geridas pela Fundação Estatal de 
Atenção à Saúde— Feas pelo período de 12 (doze) meses", conforme ata de 
Julgamento em favor da empresa: 

15.077.663/0001-81 — DIX! VEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA; Total do Fornecedor: R$ 
38.850,0000. 

legais. 

33.144.686/0001-43 — RR TECNOLOGIA LTDA; Total do 
Fornecedor: R$ 13.900,0000 

Valor total do pregão eletrônico n°: 158/2022 — R$ 52.750,0000 

Para as demais providências, respeitando as formalidades 

Curitiba, 08 de dezembro de 2022.  

redo  Paulo Alves Paz 
Diretor-Geral Feas 
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CURITIBA N°232 -ANO XI 

CURITIBA, SEXTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2022 

   

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

• 
N° 232 - ANO XI 

CURITIBA, SEXTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Em atendimento ao artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e de acordo com o disposto no artigo 25, "caput" da Lei Federal n° 
8.666/93, ratifico a lnexigibilidade de Licitação em favor dos prestadores de serviços abaixo relacionados, inscritos no Edital 
n° 211/2022 — Credenciamento para prestadores de serviços artísticos—culturais —  Area  da Música, e selecionados pelos 
Editais de Resultado n° 235, 241, 243, 257 e 262/2022 

EVENTO: Natal de Curitiba — Luz dos Pinhais 2022 —Teatro Regina Casillo 

PROPONENTE VALOR PROTOCOLO 

VITOR  SCARP!  R$ 980,00 01-232687/2022 

ORNELLA MARIA DE LUCCA 

COLTRO 
R$ 980,00 01-232682/2022 

Fundação Cultural de Curitiba, 9 de dezembro de 2022. 

Ana Cristina de Castro: Presidente da Fundação Cultural de Curitiba 

: FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SA0Eit FEAS 

CLASSIFICAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

Processo Administrativo n°: 009/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 009/2022. 

Objeto: "Registro de pregos para futuro fornecimento de ventiladores de  

parade  para suprir as necessidades das unidades geridas pela 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde— Feas pelo período de 12 (doze) 

meses" 

Critério: menor valor por item. 

Publicação para atender o artigo 9°, inciso V, do decreto municipal n° 290/16. 
item 01(220965 - Ventilador de  parade  60 cm). 
Licitante: Demabi Materiais Elétricos Ltda. 
Marca: Ventisol. 
Valor unitário: R$ 260,0000. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 8 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n°: 254/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 158/2022. 

Objeto: "Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 

Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  

(REP-C), a fim de suprir as necessidades das unidades geridas pela 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde— Feas pelo período de 12 (doze) 

meses". 

De acordo com a decisão do pregoeiro e parecer  juridic()  n° 548/2022 — Ajur, adjudico e homologo o pregão eletrônico n°: 158 
/2022, cujo objeto 6: "Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico 
de Ponto Convencional  (REP-C), a fim de suprir as necessidades das unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção 
Saúde— Feas pelo perfodo de 12 (doze) meses", conforme ata de Julgamento em favor da empresa: 
15.077.663/0001-81 — DIX! VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA; Total do 
Fornecedor: R$ 38.850,0000. 
33.144.686/0001-43 — RR TECNOLOGIA LTDA; Total do Fornecedor: R$ 13.900,0000 
Valor total do pregão eletrônico n*: 158/2022 — R$ 52.750,0000 
Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 8 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n°: 220/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 143/2022. 

Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais de 

manutenção hidráulica 

De acordo com a decisão do pregoeiro e parecer  juridic°  n° 533/2022 — Ajur, homologo o pregão eletrônico n°: 143/2022, cujo 
objeto 6: "Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais de manutenção hidráulica", a fim de suprir as necessidades 
das unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde— Feas pelo perfodo de 12 (doze) meses", conforme ata de 
Julgamento em favor das empresas: 
05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA — Valor R$ 17.580,0000; 
08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI —Valor R$ 19.837,7500; 
10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI — Valor R$ 15.187,6000; 
13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI —Valor R$ 37.659,2500; 
17.428.167/0001-50 - MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA—Valor R$ 3.183,2500; 
20.784.313/0001-95 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA — Valor R$ 726,9800; 
23.935.375/0001-49 - ONADIR SERRATO  JUNIOR  — Valor R$ 3.283,0000; 
28347.594/0001-20 - JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI —Valor R$ 4.980,0000; 
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12/12/2022 09:48 Zimbra 

Zimbra mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

RE: Assinatura contratual Feas 

De : Raimond Gustavo da Silveira <adm@rertec.com> 

Assunto : RE: Assinatura contratual Feas 

Para : Mirelle Pereira Fonseca 
<mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>, 
atendimento@rertec.com  

seg., 12 de dez de 2022 09:47 

dp 1 anexo 

Bom dia tudo bem, Segue em anexo Contrato Assinado, Temos certificado 
digital para Assinaturas, Fico a disposição em caso de duvidas. 

Obrigado,  

• at  

RAIMOND GUSTAVO L outube  icon  
GERENTE COMERCIAL bijnstagram  icon  

ittogoCo (62) 3434-0020 
me (62) 9 8186-0086 
rciaadm@rertec.com  
I: Av. Fued Jose Sebba 310, 74805-100  
Fin  www.rertec.com  
anc 
eir 
o: 
E- 
mai  

En  
der 
eco 

Sit 
e: 

De: "Mirelle Pereira Fonseca" <mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviada: 2022/12/12 09:19:50 
Para: adm@rertec.com  
Assunto: Assinatura contratual Feas 

Prezados, 

Segue contrato 102/2022 Feas, referente a "Contratação de empresa para fornecimento e 
instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencio nal  (REP  - 
C), pelo período de doze meses", para recolhimento de assinaturas. 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=29541&xim=1 1/2 



12/12/2022 09:48 Zimbra 

Solicito que confirmem o recebimento respondendo a este  e-mail.  

Por favor, imprimam duas vias, recolham as assinaturas e nos enviem o 
possível. 

Caso possuam assinatura digital, esta poderá ser usada. 

O endereço para envio 6: Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
Capão Raso, Curitiba PR. CEP: 81.130-160.  

NC  de MireIle Pereira Fonseca - Setor de Licitações. 
Atenciosamente, 

ais rápido 

3° andar, 

13 - Contrato_102_RR (1).pdf 
730 KB  • 

2/2 https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=29541&xim=1  



gerencia@dixiponta,com r 
0 4, 3014-2288 grape 

21/12/2022 10:09 Zimbra 

Zimbra mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Fwd:  Assinatura contratual Feas 

De : Débora Silva 
<licitacao2@dixiponto.com.br> 

Assunto :  Fwd:  Assinatura contratual Feas 

Para : MireIle Pereira Fonseca 
<mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

qua.,  14 de dez. de 2022 15:16 

a 2 anexos 

MireIle, boa tarde. 

Segue em anexo contrato assinado digitalmente. 

Atenciosamente, 

Débora Silva.  

Mensagem encaminhada  
Assunto:Re:  Fwd:  Assinatura contratual Feas 

Data:Wed, 14  Dec  2022 12:13:16 -0300 
De: Elaine Gomes- Gerência DixiVext <gerencia@dixiponto.com.br>  

Para: Débora Silva <licitacao@dixiponto.corn.br>  

Assinado 

nformagões sobre Confidencialioade e Privacidade: A inforiiaicao c...idtiqa desta rdedsagem uscoiTeio eleti-Oidico e nos ai'quivos 
anexos é ntencional e dirigida tão somente ao(s) destinatário(s) nominado(s), por conter informação privilegiada e confidencial. Caso 
voos não seia um destinatario, não copie, não distribua e não divulgue. Caso tenha recebido este correio eletrônico acidentalmente, 
por favor notifique o remetente imediatamente.  

Copyright  c 2020 Dco Vext Comercio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas  Lice.  Todos os direitos reservados.  

On  12/12/2022 10:52, Débora Silva  wrote:  

Bom dia, 

Segue em anexo contrato referente ao pregão 158/2022 - FEAS 
CURITIBA de Relógio Ponto, para assinatura. 

Atenciosamente, 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=29774&tz=America/Sao_Paulo 1/2 



21/12/2022 10:09 Zimbra 

Débora Silva. 

Mensagem encaminhada 
Assunto:Assinatura contratual Feas 

Data:Mon, 12  Dec  2022 09:16:13 -0300 (BRT) 
De:Mirelle Pereira Fonseca 

<rnifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Para:licitacao@dixiponto.com.br  

Prezados, 

Segue contrato 101/2022 Feas, referente a "Contratação de empresa 
para fornecimento e instalação de Relógios Ponto do tipo Registradqr 
Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo período de doze 
meses", para recolhimento de assinaturas. 

Solicito que confirmem o recebimento respondendo a este  e-mail.  

Por favor, imprimam duas vias, recolham as assinaturas e nos 
enviem o mais rápido possível. 

Caso possuam assinatura digital, esta poderá ser usada. 

O endereço para envio 6: Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 
161 —3° andar, Capão Raso, Curitiba PR. CEP: 81.130-160. 

A/C de MireIle Pereira Fonseca - Setor de Licitações. 

Atenciosamente, 

Mirelie Pereira Fonseca 
Pregoeira 

Comissão Permanente de Licitagdes 
6111 3316-5967 I  teses.contibo.pr  goo. be  • 

13 - Contrato_101_Dixi.pdf 
235 KB 

• 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=29774&tz=America/Sao_Paulo  2/2 



CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Feas 

R.  Cap.  Ameniiro Monteiro Wandertey, 161 
andar 

eapta`b Raso Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.quritiba,pr.gov.br  

CONTRATO ADMINISTRATIVO N6  101/2022 —  PEAS  

Contrato Administrativo n6  101/2022-FEAS 

para Contratação de empresa para 

fornecimento e instalação de Relógios Ponto do 

tipo Registrador Eletrônico de Ponto 

Convencional  (REP-C), pelo período de doze 

meses, que entre si celebram a  Fees  

Fundação Estatal de Atenção à Saúde e a 

empresa DIX, VEXT COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E 

SISTEMAS LTDA. 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, 

nesta cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, presentes de :utri lado a 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE, doravante denominada 

CONTRATANTE, inscrita no  CNN  sob rt.° 14.814.139/0001-83, neste jato 

representada pelo seu Diretor Geral, Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 

366.713.809-10 e pela Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gaspartii, CPF/MF 

r0 477.837,539-49, assistídos pelo Assessor Jurídico Pedro Henrique  !gin()  Borges, 

OAS/PR n.° 50.529, e de outro lado a empresa Dlxi VEXI COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E. SISTEMAS LIDA, pessoa juridica de direito  

Pitted°,  inscrita no CNPJ/MF sob n.;° 15:077.663/0001-81,  corn  sede na Rua 

Professora  Antonia'  Reginato  Vienna,  485 ,Capão Da IreibUla, CEP: .82.810-300, 
Curitiba i.  Iowan&  neste ato representada pelo Sra. Veridiana Cristina  Pauline,  
nacionalidade brasileira, inscrito no CPF/MF n° 058.416.849-73, mrn  -fundament°  

tias  info  ações dentidas no Processo Administrativa: :1V 254/2022. — Feas, Pregão 
EletrôniCO n.° 158/2022 e Termo de Referência, resolveram e acordaram  firmer  o 

presente contrato, mediante as clausu as e condições a seguir estabelecidas: 

Página 1 de zo 
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Feas 

R. Cap. Argemiro Montalto abderleV, 161 
3" ender  

Capo  Raab — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160: 

(41) 3316-5921: 
kae, rtitiba.br.gev.br  

V3t
.ret, 

 

Tem o presente por objeto a Contratação de empresa para forncirnento e 

instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  

(REP-C), pelo período de doze meses, para as unidades de negócio da Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde. 

Parágrafo Primeiro  

Os serviços contratados serão prestados em qualquer uma das Linidades 

de negócio da Fundação Estatal de Atenção A Saúde, todos localizados dpitro do  ii- 

mite  do município de Curitiba. 

Parágrafo Segundo  

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contra 

Parágrafo Terceiro 

Fazem parte do presente Contrato, como se nele houvesse 

transcritos, o Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto ii  
As pessoas que venham a  executer  os serviços  decorrerites deste 

instrumento possuirão vinculo empregatício exclusivamente com a CONTRATADA, 

sendo esta titular e única responsável pelos direitos, obrigações e ações 

decorrentes, pagamentos dos salários e  denials  vantagens, recolhimentli. de todas 

as obrigações  socials  e tributos pertinentes, indenização por quaisquer aoldentes de 

que seus empregados possam ser vítimas quando em serviço na forma expressa e 

considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8.21311991,. cujo ônus e obrigações em 

nenhuma hipótese poderão ser transferidos pare a CONTRATANTE, e ainda, 

prestação dos serviços ora contratados não implica em exclusi idade de 

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

Parágrafo .Ointo  

A CONTRATADA somente manterá na execução dos servigos objeto da 

presente contratação, proflsionaisÇ apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos 

km 2 de 20 



• 

0 



Fees 

Cap.  Argerniro Monteiro Wanderley, 161 
r andar 

Capão Peso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.cuntlbaor.gov.ir  

b) Portadores de atestado de boa sailde. 

CLAUSULA SEGUNDA -DA DESCRICAO OS SERVIÇOS 

Serho adquiridos ate 30 (trinta) relógios ponto (registrador de ponto 

eletrônico, que deverão ser instalados em qualquer uma das unidades negocio da 

Fundação  Estate!  de Atenção à  Saúde, todas localizadas dentro do município de 

Curitiba, e informadas no  momenta  da emissão da ordem de compra, e obedecidos 

os seguintes requisitos: 

Atender as Portarias do Ministério do Trabalho e Previdência — MTP n° 

1.510/09, 373/2011, 671/2021, bem corno a portaria do INMETRO 595/2013; 

tI Q equipamentos deverão, obrigatoriamente, possuir comunice0o 
(real time) com o  software  da empresa  SENIOR  Sistemas (Ronda-Acesso e  

Segurança),  para que seja facilitado o tratamento do ponto dos colaboradores, 

atendendo a realidade da contratante; 

Devera ser utilizado exclusivamente para o registro do comprovante de 

ponto referente a entrada e saida dos  locals  de trabalho de seus 

cola boradores ; 

IV. Ester homologado pelo INMETRO; 

V. ProduzidO com micro controlador de  Arm  geração de, no trifniMO, 32  bits;  

VI. Confeccionado em material resistente e cantos arredondados para evitar 

danos aos usuários. 

VIL Possuir 02 portas USB's externas,  corn  tecnologia:  full speed,  para 

utilização de pendrive universal e não proprietário,  send°  uma para porta fiscal 

de capture dos dados armazenados na MRP (Memória de Registro de Ponto) 

exclusiva para o Auditor-Fiscal do Trabalho; e outra, posicionada 

estrategicamente, para recolhimento dos registros de ponto e programação 

total do equipamento, sendo elas, inserção de funcionários, credenciais,  

templates,  supervisores e configurações. 

VIII. Capacidade de armazenamento da MRP de no mínimo 07 (sete) milhões 

de registros de ponto; 

IX. Capacidade de geren to, na Memória do Trabalho (MT), de ate 

100.000 (cem mil) usuarios; 
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X. O equipamento deve ser entregue com lacre, que bloqueia o• cesso às 

memórias do equipamento, para que não se tenha acesso à parte ¡interne do 

equipamento; 

Xl. Marcações são registradas permanentemente na memória, per !itindo que 

sejam recuperadas em caso de perda de dados; 

XII. Possuir  Display  de  LCD  ou  LED  gráfico, equipado  corn  badk-fight, para 

fornecer ao usuário as informações de data e hora, alem de informações e 

mensagens decorrentes da utilização do relógio. Esse  display  dever á ser 

composto com no  minima  03 linhas de 15 caracteres e no rrifnimo 1 Urine de 

08 caracteres, exclusive para apresentação da hora do relágioz 

XII. O equipamento deverá possuir (cone de comunicação  no  display  para 

indicação do  status  da comunicação  TCP/IP  do equipamento. Podendo ser 

visualizado em no mínimo três situações de comunicação :  Scone  apagado: o 

equiparnento está sem cabo de rede conectado. kone fpw no .i!clisplay: 

equipamento está com cabo de rede conectado e  bone  piscando: 

equipamento está  corn  cabo de rede conectado e.comunicando; 

XIV. Possuir  Status  de violação e sensor no  display  informando quando o 

gabinete do equipamento for violado; 

XV. O equipamento deverá possui pictograma, que exibe um  LED  n cor verde 

quando ocorre um registro ou função operada  corn  sucesso, e na cOrvermelha 

quando determinado registro ou função é negado; 11  
if  

XVI. Dispositivo para sinalização sonora para interação  corn  o suário no  

momenta  da marcação do ponto; 

XVII. Relágio  corn  precisão de 1 minuto ao ano; 

XVI41 Permitir  programer  na memória do equipamento; Razão da 

empresa, CPF/CNN, CEI e o endereço do empregador, 

XIX. Possui bateria interne que manter a data e horário ajusta' par 1440 

horas na falta de energia elétrica, permitindo a pmteção contra viplagão de 

gabinete do equipamento 

XX. Possuir leitor de cartâo para cartão modelo  Smart Card  — ntactless  

&Mare  1K  Chip  Mifare Standart  (Philips  MF1 S50, ou equivalente); rn delo este, 

atualmente utilizado pela  PEAS;  

XXI. Sensor biométrico  optic°  com resolução  minima  de 500  DPI  e alta 
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tecnologia para leitura da impressão digital 

XXII. Leitor biamétrico com taxa de falsa aceitação de 0;01%, e taxa de falsa 

rejeição de 0,01% configuráveis; 

XXIII. Possibilidade de identificação e operação em modo 1:1 ou 1:1* 

XXIV, Perrnitir variação angular para posicionamento do dedo e 

reconhecimento da impressão digital de 30o .a  +300; 

XXV. Memória biométrica com capacidade de armazenamento para, no 

.mínimo, 500 usuários; 

XXVI. Possibilidade de cadastro de mais de uma impressão digital por usuário,  

corn  reconhecimento automático  antra  as digitais cadastradas. 

XXVII. No modo de autenticação LI é possivel gerenciar ate 100.000 digitais; 

XXVIII. Não deve restringir a marcação de ponto dos usuários, conforme 

Portaria 1.510/2009-MTE e 595/2013 do INIVETRO; 

XXIX. Possibilitar o cadastro de ate 5 senhas  master,.,  para programação e 

configuração do equipamento; 

XXX. Suporte para fixação do equipamento dompativel cOrn caixas de 

passagens 4x4.e 4x2; 

XXXI. Dave  ser fornecido  coin  fonte de alimentação de 100 a 240  VAC.  

Parágrafo Único  

I•. A Contratada deverá entregar produtos novos. Não serão aceitos 

equipamentos reformados ou recondicionados. 

Fica a Contratada responsável por vfcios ou defeitos de fabricação ou 

desgaste anormal dos produtos e pegas, pelo prazo de cobertura da garantia 

(rnirtimo de 12 mesas), obrigando-se reparar o dano e substituir as pegas que 

se fizerem necessário,  sera Onus  adicionais à. FEAS.  

III.  A Contratada devera realizar treinamento aos empregados indicados pela 

FEAS,, a fim de proporcionar a correta utilização dos equipamentos. 

a. 0 treinamento referido no item anterior  sera  custeado inteiramente pela 

Contratada, que englobará passagens aereas, estadias, alimentação, 

taxas e outros gastos que se fizerem necessários. 0 prazo máximo para 

realização deste treinamento será de 01 (um) mês, a partir  Oa  data 

aceitação do equipamento. O local e a data previstos para a realização 
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deste deverão ser indicados pela contratada, respeitando p zo acima 

indicado. 

CLAUSULA TERCEIRA — DA ENTREGA E INSTALAÇÃO 

I. A entrega dos itens, bem corno sua instalação, devera ser efetuada  ern  até 20 

(vinte)  dies  consecutivos a partir do recebimento da ordem de Compra 

emitida pela CONTRATANTE, nos endereços das unidades geridas Pela FEAS, 

a serem infonnados pela Fundação, no horário das 08h30m3n as 16h30m1n de 

segunda a sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, 

carretos, taxas ou outros presentes as Notes Fiscais corresPondentes. 

Considerar-se-a em more no dia seguinte ao vencimento deste prazdi  

It.  Os equipamentos de registro eletrônico de ponto deverão ser instalados e 

devidamente configurados, pela Contratada, de acordo com as orieetações do 

fabricante, nos quantitativos,  locals  e prazo indicado pelo Contratante em cada 

Ordem de Compra, responsabilizando-se pela integridade dos equipamentos;  

III.  A Contratada devera empreender a execução de todos 4  seivigos 

profissionais necessários ao completo funcionamento da solu a citar 

especialmente, mas não exclusivamente: 

a. Serviços de instalação, configuração, custornização, interligação e 

testes de todos os produtos em fornecimento, de modo qpe fiquem 

totalmente funcionais e disponíveis no ambiente da Contratante! 

b. Integrar todos os produtos  (hardware  e  software) comp  antes da 

solução adquirida; 

b. A contratada deverá fornecer todas as condições para afixação dos 

relógios em paredes de alvenaria ctu divisórias, tais com suportes, 

buchas e parafusos,  etc::  

IV. A Contratada devera  designer  equipes de instalação,  corn  pes I técnico 

especializado, devidarnente equipado com os instrumentos, equipamentos e 

todos os materiais necessários para a execução das instalações e em numera 

suficiente para execução das atividades dentro do prazo de corplusao da 

instalação. 

V. A prestação de serviços de que trata este tôpico não vínculo  
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empregaticio entre os empregados da contratada e a FEAS, Vedando-se 

qualquer relação entre e• stes que caracterize pessoalidade e subordinagão 
-direta. 

VI, A instalação do equipamento devera ser feita pelo responsevel técnico ria 

ypresença de um empregado indicado pela FEAS, sem nenhum  Onus  para a 

contratante. A instalação deverá compreendera realização de testes  finals  e 

ajustes que coloquem o equipamento em boa ordem operacional, devendo 

ocorrer quando da data de entrega dos equipamentos. Este prazo poderá ser 

prorrogado a interesse da FEAS.  

VW  A Contratada, a critério da FEAS, devera fornecer detalhamentõ técnico da 

instalação, do equipamento, instruindo quanto tensão, corrente elétrica e 

potência, temperature dimensões do locah, blindagens, umidade, poeira, 

particulas ou poluentes, proteção ambiental e aos usuários, riscos de acidentes 

e todas as demais condições  necessaries  A. Instalação e ao funcionamento 

destes. 

CLÁUSULA QUARTA —DA GARANTIA 

1. 0 prazo de garantia dos produtos  sera  de pelo menoS 12 (d e, meses, 

contados a partir de sua instalação e completo funcionamento. 

11. Serviços de manutenção  preventive  e, .eventualmente, corretiva são parte 

integrante da garantia de funcionamento exigida, devendo, portanto, ser 

prestados durante todo o  period()  de garantia ofertado pela licitante e 

abrangem todos os itens do contrato: 

a. A Contratada colocará á .disposiçãO Contratante  service  telefônico, 

em português, para registro e abertura de chamados relativos á garantia 

de funcionamento dos equipamentos e sistemas, incluidos a manutenção, 

quando necessário, em  dies Cads  e em horário  con  ercial. serviço 

devera ser  complemented() corn  a possibilidade de abertura de chamados 

técnicos  pore-mail  ou por  site  na internet. 

b. A manutenção corretiva da solução correra a  expenses  da Contratad 

consiste na execução de procedimentos destinados a recolocar o 

dispositivos, equipamentos ou sistema em seu perfeito estado de 
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funcionamento, compreendendo substituições, configur§ções e 

instalações de componentes ou sistemas, nos prazos de jI resolução 

estabelecidos neste Termo de Referência. li 
c. O atendimento ao chamado deverá ser realizado .etri até 24..h6ras e sua 

solução  am  até 72 horas, com fornecimento de eqUiparnentos 

equivalentes ou superiores. Tal prazo contar-se-á a partir -do .:contato 

realizado com a Contratada, seja através de  e-mail,  contato Itelefônico,  

etc.  

d. Se não for cumprido o prazo acima estipulado para devolução do 

equipamento, devera ser providenciada sua troca. 

e. No caso de inviabilidade técnica de reparo do  (its  sitivo ou 

equipamento, caberá à Contratada promover a sua substituição, em 

caráter definitivo, por outro novo e para primeiro uso, e de mesmas 

características., técnicas ou superiores, observada a compatibilidade  corn  

os demais itens do contrato e com  la  sistema; 

A assistência técnica deverá ser prestada diretamente pelo fabricante, seu 

representante ou empresa por ele autorizada, sendo desejável que essa 

assistência se dê na área da região metropolitana do comprador. O 

Contratante, ao solicitar o conserto ou manutenção do produto descrito, terá 

compromisso da Contratada do envio de técnico qualificado no• prazo máximo 

estipulado neste termo. Caso o equipamento não permita ser consertado no 

local, a empresa devera disponibilizar substituto até o retorno do prirnei 

IV. A devolução do equipamento em manutenção não poderá ultra assar 10 

(dez) dias Citeis.. 

V. O prazo de garantia dos produtos  sera  de pelo menos 12 (dmeses, 

contados a partir de sua instalação e compieto funcionarnento. 

VI. Servigos de manutenção preventiva e, eventualmente, corretivalitão parte 

Integrante da garantia de funcionamento exigida, devendo, pootanto, ser 

prestados durante todo o.. período de garantia ofertado pela :eitante e 

abrangem todos otitens do contrato; 

a. A Contratada colocarà disposição do Contratante servigo'lelefônico 

em português, para registro e abertura de chamados  relatives*  garantia 

Página  it  de 2t) 



• 

• 



Fees  

R.  Cap.  ArgerniroltA0nteittiVenderiey, 161 
3° andar 

Capão Rasa — Curitiba/PR 
CEP 81,130-160 

(41) 3316-5927 
www.feees.curitiba.pr.gov.bt.  

de funcionamento dos equipamentos: e sistemas, incluídos a. manutenção, 

quando necessário, em dias Citeis e em horário c,omercial. 0 serviço 

deverá ser complementado  corn  a possibilidade de abertura de chamados 

técnicos por e-rnall.ou por  site  na interne. 

.b. A manutenção corretiva da solução borrere a expensas da Contratada e 

COnsiste na execução de procerlirnentOS destinados a recolocar os 

dispositivos, equipamentos ou sistema.  em seu perfeito estado de 

funcionamento, compreendendo substituições, configurações e 

instalações de componentes ou sistemas, nos prazos de resolução 

estabelecidos neste Termo de Referência. 

0. 0 atendimento ao chamado deverá ser realizado em ate 24 horas e sua 

solução em ate 72 horas, com fornecimento. de equipamentos 

equivalentes ou superiores. Tal prazo Contar-se-A a partir do. contato 

realizado  corn  a Contratada, seja através de  e-mail,  contate telefônico,  

etc.  

d. Se não for cumprido o prazo acima estipulado para devolução do 

equipamento, deverá ser providenciada sua troca. 

a. No caso de inviabilidade técnica de reparo do dispositivo ou 

equipamento„ 0aberá Contratada promover a sua substituição, em 

caráter definitivo, por outro novo e para primeiro uso, e de mesmas 

caracteristicas técnicas ou superiores, observada a compatibilidade  corn  

os demais itens do contrato e com C sistema; 

VIL A assistência técnica deverá ser prestada diretamente pelo fabricante, seu 

representante ou empresa por ele autorizada, sendo desejável que essa 

Assistência se dê na área da região metropolitana do comprador. 0 

Contratante, ao solicitar o conserto ou manutenção do produto descrito, terá 

compromisso da Contratada do envio de técnico qualificado no prazo máximo 

estipulado neste termo. Caso o equipamento não permita ser consertado no 

locai,. a empr a deverá disponibilizar substituto ate o retomo do primeiro. 

VIII. A devoluq equipamento em manutenção não poderá ultrapassar 10 

dias  Weis,  

Página 9 de 20 



• 



F‘ag 

hdefle‘y, 161 
3 andar 

Cap5 Raab Curitiba/PR 
CEP 81.130-160  foi)  3316-5927 

r uv.br  

  

CLAUSULA OU NTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA:.  

I. Zelar pela perfeita entrega dos equipamentos adquiridos, res itando as 

condições ou exigências  confides  neste Termo de Referência, de acordo  corn  

os padrões de qualidade exigidos pela contratante e as nonnasnices e ee 
1 

legais vigentes; 

re  

L  

diretamente com a CONTRATANTE;  

HI  Fornecer nCimeros telefônicos, s-malls  ou outros meios pare iontath da 

Contratante com o responsavel, mesmo fora do horário .de expediente, sem 

que  corn  isso ocorra qualquer  'Onus  extra; 

IV. Atender prontamente as solicitações que se fizerem necessárias; 

V. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes ide âmbito 

federal, estadual ou municipal, bem coma, assegurar as:elk/44os e curinprimento 

de todas as obrigações estabelecidas na legislação; 

VI. Manter sigilo sabre todo e qualquer assunto de interesse do Contratante ou 

de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste 

contrato, devendo orientar seus empregados neste sentido, sob  pone:  de 

responsabilidade civil, penal e  administrative:,  

VII. Responsabilizar-se pelo integral cumprimento do aven do, não 

transferindo total ou parcialmente seu objeto, sem previa e  express  anuência 

da Contratante; 

VIII A contratada ficará obrigada a  tracer,  âs. SU8S  expenses,  o  prod  to que for 

recusado por apresentar-se danificado ou que estiver em desacoiklo  corn  o 

disposto neste Termo e seus anexos; • 

IX. Fornecer certificado de garantia igual ou superior a 12 (doze)II meses, a 

contar da data da instalação e perfeito funcionamento dos equipamerltos; 

X Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualilwer caso, 

por todos os danos e prejuizas, de qualquer natureza, causados a qontratante 

ou a ter c!, por seus empregados ou serviços, indenizando q iando for 

necessário. 

1  

Manter um responsável técnico, com poderes de repsentarite are tratar 
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CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

I. Acompanhar, fiscalizar, e avaliar a execução do avençado. 

II. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execução do objeto realizada 

em desacordo com este Termo de Referência.  

III. Notificar a Contratada, por escrito, a respeito da ocorrência de eventuais 

imperfeições observadas no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua 

correção. 

IV. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais previstas 

neste Termo de Referência, Edital de Embasamento e na legislação pertinente; 

V. Efetuar os pagamentos a Contratada após a execução do objeto, na forma e nos 

prazos estabelecido. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO VALOR 

Pela entrega total  do objeto, no quantitativo descrito na cláusula primeira, 

recebera a CONTRATADA a importância de até R$ 38.850.,00 (trinta e oito mil 

oitocentos e cinquenta reais) observando-se para cada entrega, os seguintes valores 

unitários para cada item: 

Parágrafo Único 

As despesas decorrentes dos serviços  or ntratados correrão por cont 

de recursos próprios da CONTRATANTE, previstos e seu orçamento, recebiveis 
Página 11 de 20 
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através de Contrato de Gestão celebrado.cam o Municipio de Curitiba, Pa atender 

as metas definidas. II 

CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO 

0 pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias ap68 a dMissão da 

nota fiscal correspondente aos itens efetivamente entregues, que deverá ser 

encaminhada até o 01° (primeiro) dia Citil do mês subsequente 4o da prestação do 

servigd, sem emendas  Õu  rasuras, sendo necessariamente a via original; et  ainda, 

mediante apresentação da seguinte documentação: 

a) Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal;  

by Certidões de regularidade  corn  o recolhimento de FGTS;  it  
c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), 

Parágrafo Primeiro 

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de  vat  4r indevida 

nas faturas apresentadas, esta comunicara por escrito à CONTRATADA,,  ern  até 10 
(dez) dias, contados a partir do primeiro dia útil apd$4.a protocolização !ides Notas 

Fiscais/Fatura. Neste caso, aprazo previsto no caput desta Cláusula seráitsuspenso, 

até que haja a regularização da cobrança, sendo reiniciado o prazo para pagamento 

da fatura a partir dessa nova data, sem a Ocorrência de quaisquer encargos 

CONTRATANTE, seja a que titulo for. 

Parágrafo Segundo  

Em sendo constatada pela CONTRATANTE a cobrança de valOr indevido  

spas  o pagamento da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE comunicara por escrito 

a CONTRATADA, a quat deverá efetuar o ressarcimento desses valores no 

faturarnenta do mês subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA NONA DA MORA 

Na inexistência de• outra regra contratual., quando da ocorrêndiaide 
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eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o 

valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará 

desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em  qua  os juros 

de mora serão calculados á taxa de 0„5% (meio por canto) ao mês, ou 6% (seis por 

centO) ao  am,  mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

1=(TX/100) 

365 

EM =1x• Nx  VP,  onde: 

1= indica de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de fibra anual: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Numero de, dias entre a data prevista para o pagamento  ea  do efetivo 

pagamento;  

VP  = Valor da parcelaern atraso. 

CLAUSULA DÉCIMA— DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os pregos acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repactuação, 

após deterridos 12 (doze) mesas, contados da data da apresentação da proposta, 

nos termos da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Artigo 65 da Lei n° 

8.666/93.„ de 21 cle junho de 1993, Decreto Municipal n°61.0/2019 e Instrução Nor-

mativa: n° 02/2021 SMF, ou seja,  sera  adotado como ad:Wade reajuste o IPC- A. 

Paráljr-fo Único  

Caso o índice estabelecido para reaNstamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa  ma's  ser utilizado, será adotado, Im substituição, o que 

vier a ser determinado pela legislação eritão e vigor. Na ausência de previsão legal 

luanto ao índice substituto, as partes elegerão oficial, para 

reajustamento do prego do valor remanescente. 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESS6E. 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuals, 

os acréscimos que se fizerem necessários na prestação de serviços até 20% (vinte e 

cinco por canto) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo  corn  oaI. 65 da 

Lei 8666/93, 

Parágrafo Único  

Nenhum acréscimo QU s  ID re  ssão poderá exceder os limites estabelecidos 

no item anterior, exceto supressões resultantes de acordo celebrado entrelos 

contratantes. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por 

qualquer motivo, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e 

ainda, em qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do writ-RAO, estará 

sujeita As seguintes penalidades, independente de outras previstas ett lei!' 

Advertência.. 

b) no caso de atraso injustificado ria execução do contrato, a nICI .de mora 

Será de atél% ao dia sobre o valor da parcela ou etapa Inadimplida do 

contratado, observado o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo .11($:2 inciso I 

do Decreto Municipal 610/2019, ficando a CONTRATADA. ujeita As 

penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

c) no caso de inadimplemento do icc.ntrato, podara ser apliCada multa 

purfitiva de 10% 
II 

d) sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 1i2 inciso I 

do Decreto Municipal 610/2019, de acordo  gem  o artigo .117 inciso  ii  da Lei n.° 

8.666/93. 

e) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo, prazo não 

superior a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela iautoridad 

competente, segundo a natureza da falta e o prejuizo causado 'A adMinistração 
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ipú.blica,dõ acordo com a Lei n.°8666/93. 

f) Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com 

publicação na imprensa oficial, de acordo  corn  a  Let  n,:°.  8666/93. 

Parágrafo Primeiro 

A multa Moratárle (iterrill) e:. a mu • cOmpensatória (item  ill)  poderão ser 

cumuladas_ 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão nacii na ficfra cadastral 

da CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATANTE poderd Motivadamente aplicar as Penalidades 

estabelecidas em Lei n° 8.666/93 independentemente da ordem em que estejam 

previstas, .conSiderando sempre a gravidade e eventuais prejuízos causados ao 

Erário e os princípios que regem Administração. 

Parágrafo Quarto  

•A aplicação de penalidades não prejudico:&alto da CONTRATANTE de 

recorrer as garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos 

causados pelo inadirnplente,. podendo, rater  creditos decorrentes do contrato, 

ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial de eventual's perdas e danos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada  sera  a única e exclusiva responsável pela entrega 

do objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e 

completa fiscalização dos servigos, designando, para tanto, um servidor para 

acompanhamento;  que poderá  antra  outros: 

Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorréncia de eventua' 

imperfeições na execução do contrato, fixando prazo pare sua correção; 

2. Solicitar à empresa contratada, a substituição de qualquer produto fornecido 
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que esteja em desacordo ou Insatisfatório; 3 

3. Acompanhar e atestar o recebimento definitivo a execução clos s ,lgos. 

Parágrafo  Ohio*  
A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONT ATANTE, 

durante o período de vigência do contrato, para representá-la pre  que 

necessário., 

cau DÉCIMA QUARTA — DO RECOLHIMENTO DE POSTOS E TAXAS 

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os irnpostos e  

texas  que forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a 

ser criados. 

CLAUSULA DÉC A QUINTA DA RENÚNCIA 

A CONTRATADA, par si 6 por Seus eventuais sucessore tertuncia 

expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido :..de ou 

administrativo relativamente aos tributos  municipals  incidentes sobre presente 

contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA RESCISÃO 

O presente corttrato poderá ser rescindido sem ônus, de com1im acordo 

entre as partes ou unilateralmente, nas condições e .hipoteses previstas ros. artigos 

78, 79 e 80 da Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro 

Na hip6tese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, fteará obrigada a  

continuer  prestando os servigos contratados por  pen  do a ser estip  ado  pela 

CONTRATANTE, a contar do recebimento da notificação. 
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So,  a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTRATADA tiver 

decretada sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudicialrnente, 

fica o presente contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da resolução de 

eventuais pendências. 

Paragrafo Terceiro  

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá Única e exclusivamente à. 

CONTRATADA o recolhimento  ties  verbas rescisárias e demais encargos 

trabalhistas, independentemente do período de comunicação da resdsão formulado 
pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto  

O inadimplemento de qualquer clausula do presente contrato poderá ser 

motivo de sua imediata rescisão, independentemente de notificação  au  interpelação 

judicial ou extrajudicial, alem de responder a CONTRATADA por perdas e  dams,  

quando esta: 

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

b- Falir, encontrar-seem  Recuperação Judicial ou dissolver-se; 

Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a previa e 

expressa anuência da CONTRATANTE; 

d- Tiver sua atividade suspensa por determinagão de autoridades 

competentes, de acordo com a legislação em vigor; 

e- interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias 

consecutivos, sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE.. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA OBSERVÂNCIA A LEI 8.666/93 

O presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA as 

normas  confides  na Lei n° 8.666193 bem como demais legislações aplicáveis 
espécie. 
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municipal n.° 610/2019 e demais con-elatos, ficam designados os servidores Juliana 

Rybzinski Rodrigues Rirnbano (matricula funcional n.,° 3.720) e  Ronal Paulin (mat.  

2495) como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos  envoi.  os. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA — DA VIGÊNCIA 

O contrato vigera  or  12 (doze) mesas, a contar daI data da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado a critério das partes e nos termos do artigo 57`da Lei  re  

8.666/93 e demais alterações. S. 

CLAUSULA VIGÉSIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS 

A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se atuar no 

presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente .sobre Proteção de 

Dados Pessoais e a.  determinagões de órgãos reguladorestfiscalizadores sabre a 

matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e ooliticas de 

proteção de dados de cada  oafs  onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados 

dos clientes,. o que inclui os dados da CONTRATANTE. No manuseio dOs dados a 

CONTRATADA devent 

Manter e  utilizer  medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de 

todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos 

eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra aCesso não 

autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda adental ou 

indevida; 

II Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua 

bennissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser 

lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por 

escrito da CONTRATANTE;  

III  Garantir. que os dados pessoais não poderão ser revelados a tereeiros,  corn  

exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal 

fornecer dados pessoais a urna autoridade oüblica, deveriti  informa 
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previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar 

cabíveis: 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das 

disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela 

CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados de que venha 

a ter conhecimento ou suspeita. 

Pa agrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de 

perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do 

pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE &ou a 

terceiros diretamente resultantes do descurnprimento pela CONTRATADA de 

qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados 

pessoais. 

Par grafo segundo  

Encerrada a vigência do contrato ou ndo havendo mais necessidade de 

utilização dos dados pessoais, sensiveis ou não, a CONTRATADA interromperá o 

tratamento e, em no prazo máximo de 30  dies,  sob instruções e na medida do 

determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e 

todas as otipias porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer), 

salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra 

hipótese legal prevista  not  LGPD. 

Paragreo terceiro  

A CONTRATADA declare, por meio deste  instrument°,  que: 

L Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção do dados, 

especialmente a Lei 13/09/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou 

"LGPD"), sem exclusão das demais normas setoriais ou gerais• sobre o terna; 

implementando todas as medidas técnicas:  de segurança da informação 

disponiveis,  al de medidas organizacionais para controle de acesso aos 

Dados Pessoais¡ 
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IL  Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma  e 

independente, nos termos da l_GPD, respondendo pelas atividades de 
]i 

Tratamento a que tenha ingerência, inclufdas aquelas conduzidas por seus 

empregados e, em nenhuma hipótese a CONTRATANTE  sera  

responsabilizada pelo Tratamento de Dados Pessoais realizados pela 

CONTRATADA. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA— DO  FORD  DE ELEIÇÃO 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do  Parana,  

para as ações que porventura decorram do presente contrato, coni  renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarern assim acordados, foi este instrumento lavrado, que,depois de 

lido e achado conforme, vai por todos assinados, na presença de duas testemunhas, 

em uma (mica via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba;  14 de dezembro de 2022. 

Sezifreclo Paulo Alves Paz DIX! VEXT COMÉRCIO DE 

Diretor-Geral Feas EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E 

Ordenador de Despesas SISTEMAS LTDA. 

CONTRATADA 

Diretor Administrativo-Financeiro Feas 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO N° 102/2022 FEAS  

Contrato AditirilatratiVo n°  102/2022-FEAS 

pare Contratação de empresa para 

fornecienento e instalação de Relógios Ponto do 

tipo Registrador .Eletrtinico de Ponto 

Convendonal  (REP.),  pelo período de doze 

meses, que entre Si celebram a  Fees  

Fundação Estatal de Atengão à Saúde e a 

empresa R R TECNOLOGIA LTDA. 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ans de dois mil e vinte e dais, 

nesta cidade de Cuntiba, Capital do Estado do  Parana, presentee  de  urn  lado a 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO SAODE, doravante denominada 

CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob n.° 14.814;139/0001-83, neste ato 

representada pelo seu Diretor Geral, Sezifredo Paulo Alves Paz, CPF/MF 

366.713.809-10 e pela Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, CPF/MF 

n.° 477:837.53949, assistidos pelo Assessor Jurídico Pedro Henrique Igino Borges, 

OAB/PR n.° 50,529, e de outro lado a empresa R R TECNOLOGIA ILTDA, pessoa 

juridlca de direito privado, inscrita. no CNI:VIVIF sob n.° a.144,686/0001-43, com 

sede na Avenida Fued Jose Sebba, 31.0 - Quadram Lote 6/7 - Jd  Goias,  CEP: 

74.805,100, Goiânia .í  Goias,  neste ato representada pelo Sr. Raimond Gustavo da 

Silveira, nacionalidade, inscrito no CPF/MF n° 064.366,739-38, com fundamento nas 

Informações contidas no processo administrativo n° 254/2022 —  Fees,  Pregão 

Eletrônico N.,° 158/2022 e Termo De Referência', resolveram e acordaram  firmer  o 

presente contrato, mediante as clausulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLALIBULA PRIMEIRA— DO OBJETO 

Tem o presente por objeto a Contratação de empresa para fornecimento e 

instalação de Relogios Ppto do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  

(REP-C), pelo período de meses, para as unidades de negócio da Fundação  

Estate'  de Atenção à Saúde. 

L 
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Parágrafo Primeiro  

Os serviços contratados serão prestados  ern  qUalquer uma das unidades 

de negocio da Fundação Estatal de Atenção à Saúde, todos localizados dentro do li-
Mite  do municipio de Curitiba. 

Parágrafo Segundo  

Os serviços deverão ser prestadõs nas dependêncies da contra 

Parágrafo Terceiro  

Fazem parte do presente Contrato, como se nele houvessem 

transcritos, o Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto  

As pessoas que venham a  executer  os serviços decdrieMes deste 

instrumento possuirão vinculo ernpregatício exclUsivamente com a CONT:1;tATADA, 

sendo esta titular e única responsável pelos direitos, obrigações e ações 

decorrentes, pagamentos dos salarios e demais vantagem recolhimentç de todas 

as obrigações  socials  e tributos pertinentes, indenização por quaisquer acidentes de 

que seus empregados possam ser Vitimas quando em serviço .na forma Opressa e 

considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8.213/1991, cujo ônus e obrigações em 

nenhuma hipotese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE, e ainda, a 

prestação dOs serviços Ora contratados não implica m exclusi  'dads  de 

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. ii 

arágrafo Quinto  

A CONTRATADA somente Manterá na execução dos servigol objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem ° seguinte  pert!:  
Maiores de 18 anos; 

Portadores de atestado de boa saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA — D DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.  
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eletrônico, que deverão ser instalados em qualquer urna das unidades de negócio da 

Fundação Estatal de Atenção à SaCide, todas localizadas dentro do município de 

'Curitiba, e informadas no momentoda emissão da  ordain  de compra, e obedecidos 

os seguintes requisitos: 

I. Atender as Portarias do Ministério do Trabalho e Previdência MTP n° 

1.510/09, 373/2011, 671/2021,  ben"  como a portaria do INMETRO n° 595/2013;  

IL  Os equipamentos deverão, obrigatoriamente, possuir comunicação  online  

(real time) com o  software  da ernpresa  :SENIOR  Sistemas (Ronda-Acesso e  

Segurança),  para que seja facilitado o tratamento do ponto dos colaboradores, 

atendendo à realidade da contratante;  

III. Deverá ser utilizado exclusivarnente para o registro do comprovante de 

ponto referente entrada e saída dos  locals»  de trabalho de seus 

colaboradores; 

IV. Estar hamdogado pelo INMETRO; 

V. Produzido com micro controlador de anima geração :de, no  minima,.  bitS; 

Vi Confeccionado em material resistente e cantos .arredondados para evitar 

danos aos usuários. 

VII. Possuir 02 portas USE3ls externa%  corn  tecnologIa  full speed,  para 

utilização de pendrive universal a não proprietatio,,sendo urna para porta fiscal 

de captura dos dados armazenados na MRP  (Met-Tien-is de Registro ,de Ponto) 

exclusiva para o Auditor-Fiscal  dot  Trabalha; e outra, posicionada 

estrategicamente, para recolhimento dos registros do ponto e programação 

total do equipamento, sendo alas, inserção de funcionários, credenciais,  

templates,  supervitores e configuraçõeS. 

Capacidade de armazenamenta da  !ARP  de no mirsitno 07 .Se" railheles 

de registros de ponto; 
.IX. Capacidade de gerenciarnento, na Memária do Trabalho (MT), de ate 

100.000 (cem mil) usuários; 

X. O equipamento deve ser entregue com lacre,  'due  bloqueia o acesso as 

memórias do equipamento, para  quo nap  se lenha acesso a• parte interna do 

equipamento; 

XI. Marcações são registradas permanenteme na .memória, permitindo que 

sejam recuperadas em caso de perda de dados; 
Rit TECNbLOGIA 
.L1A331446.860 
0043 -  
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Xli Possuir  Display  de  LCD  ou  LED  gráfico, equipado com back4 ight, .para 

fornecer ao usuário as informações de data e hora, além de informações e 

'rriensageris decorrentes da utilização do relógio. Esse dispiay devera ser 

composto  corn  no mínimo 03 linhas de 15 caracteres e no minimo 01 linha de 

08 caracteres, exclusive para apresentação da hora do relógio; 

XII. 0 equipamento deverá possuir icone de cornunicação no d  .play  para 

indicação do  status  da comunicação  TCP/IP  do equipamento: Pendo ser  

visualized()  em no minimo trés situações de comunicação: kone pagado: o 

equipamento esta  seal  cabo de rede conectado, Ícone fixo no  !display:  o 

equipamento esta com cabo de rede conectado e icone condo:: 

equipamento esta  corn  cabo de rede conectado e comunicando; 

XIV. Possuir  Status  de violação e sensor no  display  informando-quando d 

gabinete do equipamento for violado; 

XV. O equipamento devera possui pictograrna, que exibe  urn LED  na cor verde 

quando ocorre  urn  registro ou função operada  cam  sucesso, e na vermelha 

quando determinado registro ou função é negado; III  
XVI. Dispositivo para sinalizaçáo sonora para interação  corn  o iIStiário  no 

momento da marcação do ponto; 

XVII. Relógio com precisão de 1 Minute ao ano; 

XVIII Permitir  programer  na memória do equipamento: Razão Social  da 

empresa, CPF/CNPJ. CEI e o endereço do empregador; 

XIX. Possui bateria interne que mantém a data e horario ajustado  pc*  1440 

horas na falta de energia elétrica, permitindo a proteção contra violação  de 

gabinete do equipamento; 

)0C. Possuir leitor de cartão para cartão  Model() Smart Card  — Contattless 

‘Ivtifaras IK  chip Ware,  Standart  (Philips  It4F1 S'O(), ou: equiValentey  del°  estei 

atualmente utilizadopela FEAS; 

XXI. Sensor biométrico optico  corn  resolução  Minima  de 500 IIIPI e alta 

tecnologia para leitura da impressão digital. 

XXII. Leitor biornétrico com taxa de false aceitação de 001%. e taxe de false 

rejeição de 0,01% configuraveis; 

XXIII. Possibilidade de identificação e operação em modo 11 ou. 1.:N.t 

XXIV. Permitir variação angular para posicionamento do dedo 

ownotoLoGIA' 
tatik.3.3.1.446460,P01,1*Rimogritoc44 

" • " Crokwatarmaitio) 
P ina 4 de 20 



• 

• 



3'1InalA 

CLAUSULA TERCEIRA — DA ENTRE A E INSTALAÇÂO 

R tECNOLÕA A"ir'.'6.6  k0.00 
it A:3314468606 6°311)9'  

3 
TECNOLOGIA  

:LTDA:3314.44widtiiii0  

Feas 

R. Cap. Argernire Montalto Wander*, 161 
3°  andar  

Cap5o  Raso  — Curitiba/PR 
CEP 61.130-160 

(41) 3316-5927 
www.faaas.cuntiba.prQov.br  

reconhecimento da impressão digital de -30° a +30°; 

XXV. Memória biométrica com capacidade de armazenamento para, no  

minim,  500 usuários; 

XXVI. Possibilidade de cadastro de rnais.de  uma impressão digital por usuario, 

com reconhecknento automático  antra  as digitais cadastradas. 

XXVII. No modo de autenticação 11 é possfvel gerenciar até 100.000 digitais; 

XXVIII. Não deve restringir a Marcaçâo de ponto dos usuários, conforme 

Portaria 1.510/2009-MTE e 596/2013 do INMETRO; 

XXIX. Possibilitar o oadastro de até 5 tenhas timist6r; pam .priVramaçã e 

configuração do equipament0; 

XXX. Suporte para fixação.-: o equipamento compatível com caixas de 

passagens 4x4 e 4x2; 

XXXI. Deve ser fornecido com fonte de alimentação de 100 a 240  VAC.  

Parágrafo Único.  

L A Contratada devera entregar produtos novos. Não serão aceitos 

equipamentos reformados  au  recondicionados. 

II, Fica a Contratada responsável  pot  vicios ou defeitos de fabricação ou 

desgaste anormal dos produtos :e peças, pelo prazo de cobertura da garantia 

(mínimo de 12 mesas), obrigando-se a reparar o dano e substituir as pagas que-

Se fizerem necessário; sern OnuS-adicionais à FEAS. 

Ill. A Contratada devera realizar treinamento aos empregados indicados pela 

FEAS, a fim de proporcionar a carreta utilização dos equipamentos. 

a. 0 treinamento referido 110-  item anterior será custeado inteiramente pela 

Contratada,. englobara passagens aéreas, estadias, alimentação,. 

taxas e outros gastos que se fizerern necessários. Q.prazo  maxima  para a 

realização deste treinamento  sera.  de 01  (urn):  mês, a  part,*  da data de 

aceitação do equipamento. 0 local- e,  a data previstos para a realização 

deste deverão ser indicados pela contratada, respeitando o prazo acima 

indicado. 

.Página 5 dé 20 
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I. A erittega dos itens, bem como:sua instalação, deverá ser efetuada.ern ate 20 

(vinte) dias consecutivos a per& do recebimento da ordem de Compra 

emitida pela CONTRATANTE, nos endereços das unidades geridas Pela 

a serem informados pela Fundação, no horário das 08h30rn1n 16h30min de 

segunda a sexta-feira, livre quaisquer outros encargos, sejam fretes, 

carretos, taxes ou outros presentes às Notas Fiscais correstiiondentes. 

Considerar-se-á em more no dia seguinte ao vencimento deste prazc4 

II. Os equipamentos de registra eletrônico de ponto deverão ser instalados e 

devidamente configurados, pela Contratada, de acordo com as orientações do 

fabricante, nos quantitativos, locais e praza indicado pelo Contratante em cada 

Ordem de Compra, responsabilizando-se pela integridade dos equipamentos; 

ifi A Contratada dever empreender a execução de todos serviços 

profissionais necessários ao completo funcionamento da solução,  a citar 

especialmente, mas não exclusivamente: 

a. Serviços de instalação, configuração, customização, interligação e 

testes de todos os produtos  ern  fornecimento, de modo que fiquem 

totalmente funcionais e disponiveis no ambiente da Contratante 

b. Integrar todos os produtos  (hardware  e  software)  o.pdhentes da 

solução adquirida; 

b. A contratada deverá fornecer todas as condições para atiação dos 

relágios em paredes de alvenaria ou dMsórias, tais COMOis .suportes, 

•buchas e parafusos,  etc,;  

ilf.A Contratada deverá  designer  equipes de instalação, com pess  al  técnico 

especializado, devidamente equipado com os instrumentos„ equiparnentos e 

todos as materiais necessários para ..a: execução das instalações e  am  número 

suficiente para execução das atividades dentro prazo de conclusão da 

instalação. 

V. A prestação de serviços de que trata este tópico rião g a vínculo 

ernpregaticio entre os empregados da contratada e a FEAS, *dando-se 

qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e su orciinagão 

direta. 

VI A instalação do equipamento devera ser feita pelo responsavel „ecnico n 

presença de  urn  empregado indicado pela FEA$, sem nenhum õrius para a 

atm.  cmoLoGA 4'''''4'°5"4"14"* 
aPA-331446$41001,431P "argocas 
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contratante. A instalação devera compreender a realização de testes finais e 

ajustes que coloquem o equiparnento em boa ordem operacional, devendo 

ocorrer quando da data de entrega dos equipamentos. Este prazo poderá ser 

prorrogado a interesse da FEAS, 

VII. A Contratada, a critério, da FEAS, deverá fornecer detalharriento técnico da 

instalação, do equipamento, inetruindo quanto à tensão, corrente elétrica e 

potência,  temperature,  dimensões do local, IbJindagens,. urniclade, poeira, 

particulas ou poluentes, protegão,arnbiental e aos usuitirios, riscos de-acidentes 

e todas  at  demais condições  necessaries  instalação e ao,  funcionamento 

destes.  

CLAUS-01A QLJARTA — DA  GARANTIA  

. 0 prazo de garantia dos ptodutos sere de pelo menos 12 (doze) meses, 

contados a partir de sus instalaçáoe completo funcionamento.  

IL  Servigos de manutenção  preventive  e, eventualmente, corretiva são parte 

integrante da garantia de funcionamento exigida, devendo, portanto, ser 

prestados durante todo o período de garantia ofertado  pole  lante e 

abrangem todos os itens do contrato: 

a. A Contratada colocará à disposição do Ceintratante serviço teletnico, 

em português, para registro e abertura de chamados relativos á garantia 

de funcionamento dos equipamentos e sistemas, incluidos a manutenção, 

quando necessário, em  dies  Citels e em hordrio comercial O serviço 

deverá set  complemented°  com a possibilidade de abertura de chamados 

técnicos  pore-mail  ou  pot site  na intemet. 

b. A manutenção corretiva da solução correra a  expenses  da COntratada e 

consiste na execução de procedimentos destinados a recolocar os 

dispositivos, equipamentos ou sistema em seu perfeito estado de 

funcionamento, compreendendo substituições, configurações e 

instalações de componentes eu aistemas, nos prazos de resolução 

estabelecidos neste Termo de Referência, 

c. 0 atendimento ao chamado devera ser realizado em ate 124  hares  esu  

solução em ate 72 horas COM fornecimento de equipamentos 

p gina 7 de 20 
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eqUivalentes ou superiores, Tal, prazo contar-se-á a partir  tit°  contato 

realizado com a Contratada, seja atraves de  e-mail,  contato ,telefônico,  

etc: ti 

d> Se não for cumprid0 o prazo acima estipulado  pa  ra devp ugáo do 

equipamento, devera ser providenciada sua troca, ! 
e. No caso de inviabilidade técnica de reparo do dispOsitivo ou 

equipamento, caberá à Contratado promover a sua substit4igão, em 
I 

caráter definitivo, por  putt:).  novo e para primeiro uso, e de mesmas 

caracteristicas tecnicas ou superiores, observada a compatibilidade com 

as demais itens  Oa  contrato e-torri.o Sisterna;  

ID.  A assistência técnica devera ser prestada diretamente  pelt)  fabriCante, seu 

representante ou empresa por ele autorizada, sendo Oesejavet  ¡qua  essa 

assistência se dê na  area  da regiáo metropolitana do comPrador. O 
!! 

Contratante, ao solicitar o conserto ou manutenção do produto deScrito, tora 

compromisso da Contratada do envio de técnico qualificado 130' praio. máximo 

estipulado neste termo. Caso o• -equipamento não permita ser .consertado  no 

local, a empresa devera disportibiliZar substituto até .c retomo do prirneiro. 

IV. A devolução do equipamento em manutenção não poderá. -Ultrpassar 10 

(dez) dias ateis. 

cy -prazo de garantia dos prOdUtbs  sera  de pelo menos, mesas, 

contados a partir de sua instalação e completo funcionamentO. 

VI. Serviços de manutenção preventiva e, eventualmente, corretiVaisão parte 

integrante da garantia de funcionamento exigida, devendo, -portanto, ser 

.prestados durante todo o  :Pert-ode de garantia ofertado pela *citante e. 

-abrangern todos os itens do contrato:  

ea.  A Contratada colocará disposição do Contratante servicol  lefônico, 

em português, para registro e abertura de chamados relativos !a garantia 

de funcionamento dos equipamentos e sistemas, incluidos a manutenção, 

quando necessário, em dias úteis e  ern  horário comercial. serviço 

devera ser complementado  corn  a possibilidade de abertura de Chamados 

técnicos por  e-mail  ou por  site  na internat. 
, 

143  
4686,0 

, manutenção COrretiVa: itla4Olugao  cotter  expensas da C? tratada e 

li:ZNOLOGIA P 
ank.3314 
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consiste na execução de procedimentos destinados a recolocar os 

dispositivos, equipamentos ou sistema em seu perfeito estado de 

funoionamento, compreendendo substituições, configurações e 

instalações de .componentesi  ou sistemas, nos prazos de resolução 

estabelecidos neste Termo de Referência. 

c. O atendimentoao chamado devera ser  realized() ern  até 2.4 horas eatra 

solução em até 72 horas, com fornecimento de equipamentos 

equivalentes ou superiores. Tal prazo contar-se-á a partir do contato 

realizado  corn  a Contratada,. seja através de  e-mail,  contato telefônica;  

etc.  

d. Se não for 'cumprido o prazo acima estipulado para devolução do 

equipamento, devera ser providenciada,sua troca:. 

e. No caso de inviabilidade técnica de reparo do dispositivo ou 

equipamento, caberá à. Contratada promover a sua substituição, em 

caráter definitivo; por outra .novo .e para prirneiro uso, ede mesmas 

caracteristicas técnicas ou Superiores, observada a compatibilidacie  corn  

os demais itens do contrato  acorn  o sistema; 

VII A assistência técnica devera ser prestada diretamente pelcilabricante, seu 

representante ou empresa por ele autorizada, sendo desejavel que essa 

assistência se dê. na  Area  da região metropolitana do comprador. O 

Contratante, ao  solicitor  o conserto ou manutenção do produto descrito, terá 

compromisso da Contratada do envio de técnico, qualificado no prazo  maxima  

estipulado neste termo. Caso o equipamento não permita ser consertado no 

local, a empresa devera disponibifiz.ar  substituto até o retorno do primeiro. 

VIII. A devolução do equipamento em manutengão não poderá ultrapassar 

(dez)  dies  ütels. 

CLAUSULA UINTA ,.S OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

I. Zelar pela perfeita entrega dos equipamentos adquiridos, respeitando as 

...464444**4«.0,c 
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condições ou, exigêndas  =tides.  neste Tertrib• de Referatitia, de a rdo com 

os padrões de qualidade exigidos pela contratante e as normas écnicas e 

legais vigentes; 

11. Manter um responsável técnico, com poderes de representante 'era tratar 

diretamente  coin  a CONTRATANTE; 

Fornecer números telefônicos, e-mails  ou OUtrOs meios pare 
 

ntato da 

Contratante com .0 responsável,  mesmo fora do horário de expediente, sem 

que  corn  isso ocorra qualquer6nus extra; 

IV..Atender prontamente as solicitações que se fizerem  necessaries;  

VI Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito 

federal, estadual ou municipal, bem  corn%  assegurar os direitos e cuÍpnmento 

de todas as obrigações estabelecidas na legislação; 

Manter sigilo sobre todo.e qualquer assunto de interesse do  Con ratan%  ou 

de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do o eto deste 

contrato, devendo orientar seus empregados neste sentido, Sob pena de 

responsabilidade civil, penal e  administrative;  

MI. Responsabilizar-se pelo integral cumprimento do avençado, não 

transferindo total ou parcialmente seu objeto, tem. prévia e  express  anuência 

da Contratante; 11 
VIII. A contratada ficara obrigada a trocar, as suas  expenses,  o prod0 o que fõr 

recusado por apresentar-se danificado ou que estiver em clesaco o com c, 

disposto neste Termo e seus anexos; 

IX. Fornecer certificado de garantia igual ou superior a 12 (doze) meses, a 

contar da data da instalação e perfeito funcionamento dos equipamentos; 

X Responder, por si e por seus sucessores, integralmente ,e em qualquer caso, 

por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados à Cbntratante 

ou a terceiros, por seus empregados ou serviços, indenizando panda for 

necessario. 

CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

SAO  obrigações da CONTRATANTE: 

I. A rnpanhar. fi5caIizár, e avaliar a execução do avençado. 

itrt.frrkNot.Oda. 
go(A,33;440tteggtforot.io.TemootitA.: vaA- 31.46s.,060/4.3. 
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LIDA 

C6016 0 
TASY 

CNRI:33.144.6&610001,43 

fornecimento e instalacao de Relógios Ponto do tipo 
relistracior eletranico de ponto convencional  (RFC)  

VALOR TOTAL 4:900,o0  

216580  
• 

QTD 

143  

Asilnocio fie forma 
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LT :33144686iTTFC1OL6614 
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H. Rejeitar, justificadamente, no todo ou em parte, a execução do objeto realizada  

ern  desacordo com este Termo de Referência.  

HI.  Notificar a Contratada, por escrito, a respeito da ocorrência de eventuais 

imperfeições observadas no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua 

correção. 

IV. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais previstas 

neste Termo de Referência, Edital de Embasamento e na legislação pertinente; 

V. Efetuar os pagamentos à Contratada  epos  a execução do objeto, na forma e nos 

prazos estabelecido. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO VALOR 

Pela entrega total  do objeto, no quantitativo descrito na cláusula primeira, 

receberá a CONTRATADA a importância de até R$ 13.900,00 (treze mil e 

novecentos reais) observando-se para cada entrega, os seguintes valores unitários 

para cada item: 

Parágrafo único  

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta 

de recursos próprios da CONTRATANTE, previstos em seu orçamento, recebiveis 

através de Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, para atender 

as metas definidas. 

CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO 
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O pagamento  sera  efetuado em.  ate 15 (quinze) dias apos aefmissão da 

nota fiscal correspondente aos itens efetivamente entregues, que Ilaverá ser 

encaminhada ate o 010  (primeiro) dia uM do mês subsequente ao da prastação do 

serviço, sem emendas ou rasuras, sendo necessariamente a via originaç e, ainda, 

mediante apresentação da seguinte documentação:•,
Ii 

a). Certidões de regularidade com as Fazendas Federal,.ataduai e 

Municipal; 

b) Certidões de regularidade  corn  o recolhimento de FGTS; 

c) Certidão negativa de débitos  trabalhistas (CNDT), 

Parágrafb Primeiro 

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobranga de  Vat  indevido 

nas faturas apresentadas, esta comunicara por escrito CONTRATADA,arn ate 10 

(dez), dias, contados a partir do primeiro dia util após a protocolizagao ides Notas 

Fiscais/Fatura. Neste caso, o prazo previsto no caput desta Clausula  sera  'suspenso, 

ate que haja a regularização da cobrança, sendo reiniciado o prazo para pagamento 

da fatura a partir dessa nova data, sem a ocorrência de quaisquer . cargos 

CONTRATANTE, seja a que titulo for. 

Parágrafo Segundo  

Em sendo constatada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido 

após o pagamento da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE comunicará  or  escrito 

a CONTRATADA, a qual devera efetuar o ressarcimento desses alores no 

faturamento do mes subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA NONA— DA MORA 

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrêndede 

eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o 

valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se  fare  

desde a data de seu vencimento ate a data do  °fatly°  pagamento,  am  que os juros 

de mora serão calculados a taxa de 0,5% (meio por  cent  o mês, ou 6%.  sets  por 

canto) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas 

it..46-iotor<46  
gtimeauF404060,4i3kt, fl R TEr...14014.Plet 

. I 
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1=(TX/100) 

365 

EM l.x N.  X  VP,  onde: 

1= IN:lice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa dé furos de mora anual; 

EM = Encargos moratóriot; 

N = NOrnéro de dias ante a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO REAJUSTAMENTO DOS .PREÇOS 

Os pregos acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repactuação, 

após decorridos 12 (doze) mesas, contados da data da apresentação da proposta, 

nos termos da Lei n°10.192, de 14 de fevereiro de 2001,  Adige  65 da Lei  re  

8.666/93, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal n° 610/2019 e:Instrução Nor-

mativa n° 02/2021 —SMF, ou seja, será adotado como critério de reajuste 1PC- A. 

Parágrafo Único  

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado.,  sera  adotado, em substituição, o que 

vier a ser determinado pela legislação entâo em vigor. Na ausência de previsão legal 

quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo indice oficial, para 

reajustamento do prego do valor remanescente 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

Os acréscimos que se fizerem necessários na prestação de serviços até 25% (vinte e 

cinco por c do valor inicial atualiza do contrato, de acordo com o  art  65 da 

Lei 8666/93. 
EtRTECNOLOGIA Assinadp de forme OM* 

or R R TKNOLOIA 
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Parágraf Único  

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos 

no item anterior, exceto supressões resultantes de acordo celebrado  antra  os 

contratantes. 

CLAUSULA DeCIMA SEGUNDA DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar s servigos por 

qualquer motivo, Ou o fizer fora das especificações e condições pre-deterlr
I
n' inadas e 

ainda, em qualquer outra hipótese de inexecução parciat OU.tOtal do contrato, estara 

sujeita as seguintes penalidades, independente de outras previstas em  let  

a) Advertência. 

) no caso de atraso injustific,aclo na execução  do contrato, a mil de mora 

será de atél% ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplicla do 

contratado, observado o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 142; inciso I 

do Decreto Municipal 610/2019, ficando a CONTRATADA ujeita As 

penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

c) no caso de inadirnplemento do contrato, poderá ser aplicada multa 

punitiva de 10% 

d) sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo I 12, inciso I 

do Decreto Municipal 810/2019, de acordo com o artigo 87, inciso lii da Lei n.° 

8.666/93. 

e) Suspensão ciireito de licitar ou contratar com a Feas, palovrazo não 

superior a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela lautoridade 

competente, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado à adrhinistraçâo 

pública, de acordo com a Lei  it°  8666/93. 

f) Declaração de inidonekiede para lidtar na Administração PiIç .,  corn  

publicação na imprensa oficial, de acordo com a Lei n..cf 8666/93. 

R R Assinado de forma 
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Feas 

.R.  pap,  tNrOOMIN:MbaritirciiNancierley, 161 
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CEP 81.130-160 
(4i)316-5927 
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A muita  moratoria  Item  It)  a a. Multa compensatória item Ill) poderão ser 
cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na. ficha cadastral 
da CONTRATADA na Feas. 

Pgrafo Terceiro 

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades 

estabelecidas em Lei  rig  8.666/93 independentemente da ordem em que estejam 

previstas, considerando sempre a gravidade e eventuais prejuízos causados ao 

Erário e os principios que regem Administração. 

Pariqrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não lç.rejudicao direito da CONTRATANTE de 

recorrer As garantias contratuais,  corn  o objetivo de tassarcir-se dos prejuízos 

causados pelo inadimplente, podendo, ainda,  rater  créditos decorrentes do contrato, 

ou promover a cobranga judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e  dams.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DÁ FISCALIZAÇÃO ,DOS SERVIÇOS 

A ernpresa contratada  sera  a (mica e exclusiva responsável pela entrega 

do objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito•de exercera mais ampla e 

completa fiscalização dos serviços, designando, para tanto, urn servidor para 

acornpanhamento, que poderá  antra  outros: 

Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais 

imperfeições na execução do contrato, fixando prazo para sua correção; 

g. Solicitar à empresa contratada, a substituição de qualquer Oroduto fornecido 

que esteja em desacordo ou insatisfatório; 

3. Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução dos serviços.. 

Parágrafo Único  

A CONTRATADA deverá menteSr o, aceito pela CONTRATANT 

ifityrojariat......6erefkm, 
0:9a3144.6134q . ='71.:;"`°  
404 .64,1).,.,144a0 k#41  
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durante o período de vigência dó contrato, para representa-la seOtpre que 

necessário. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS S 

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos Os postos e 

taxes que forem devidos  ern  decorrência do objeto desta contratação, vierem a 

ser criados. 

CLAUSULA DtCIMAQUINTA—DA RENUNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucessores, renuncia 

expressamente a qualquer ação, questionarnento ou pedido de devolução ,judicial ou 

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre presente 

contrato. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido sem  &us,  de com acordo 

entre as partes ou unilateralmente, nas condiçães e hipóteses  prey  stas s artigos 

78, 79 e 80 da Lei 8.666/93. 

Paragrafo Primeiro  

Na hipotese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, ficará &rigada a  

continuer  prestando os serviços contratados por penado a ser estip  ado  pela 

CONTRATANTE, a contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo  

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, CONTRATADA  fiver  

decretada sua falência OU vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudiCialmente, 

fica o presente contr utornaficamente rescindido, sem prejuizo da resolução de 

eventuais pendências. 

tECNOL OGIA dIs 
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Parágrafo Terceiro 

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá Única e exclusivamente 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisorias e demais encargos 

trabalhistas, independentemente do  period()  de comunicação da rescisão formulado 

pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto  

O inaclimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá ser 

motivo de sua imediata rescisão, independentemente de notificação OU Interpelação 

judicial ou extrajudicial,  alert"  de responder a CONTRATADA por perdas e danos, 

quando esta: 

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

b- Falk,  encontrar-se em Recuperação Judicial ou dissolver-se; 

C- Transferir o contrato a 'terceiros, no todo ou em patte, sem a prévia e 

expressa anuência da CONTRATANTE; 

d- Tiver sua atividade  suspense pm  deteaninagão de autoridades 

competentes, de acordo com a legislação em vigor; 

e- Intemnper a prestação dos servigos por Mais de .02 (dois)  dies  

consecutivos, sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE 

CLÁUSULA DECIMA SETIMA — DA OBSERVANCIA  it  LEI 8.666/93 

O presente instrumento sujeita o ,CONTRATANTE e a CONTRATADA 'as 

normas contidas na Lei n° 8,666/93 bem como demais legislações aplicáveis 

especie. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA DOS GESTORES 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto 

municipal n:°  •610/2019.e demais correlatos, ficam designados os servidores Juliana 

Rybzinski Rodrigues Rimbano (matricula funcional n.° 3:720) e Rocei  Paulin (mat,  

2495) como gestor .e suplente, respectly ente,,corn a ciência dos envolvidos. 

CLAUSULA DECIMA NONA — DAVIGE A 

13,0T NOLOGIA iks5inado fórma cftgl 
:3314468600014 One R TECNCLQGIA 

LIP A3314 145849.W143:  
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O contrato vigerá por 12 (doze) mesas, a contar da data da sua 4ssinatura, 
11 

podendo ser prorrogado a critério das panes e nos tetmos do artigo 57, a Lei n.q 

8.666/93 e  denials  alterações, 

CLAUSULA VIGÉSIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS 

A CONTRATADA,. por si e pOr seus empregados, Obriga-se a atuar no 

presente Contrato em conformidade CM)] a Legislação vigente sobre Proteção de 

Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladoresifiscalizadores sobre a 

matéria, em especial 'a Lei 13.709/2018, alem das demais normas e políticas de 

proteção de dados de cada país onde houver qualquer too de tratamento dos dados 

dos clientes., o que inclui os dados da CONTRATANTE. NO Manuseio :dd. dados a 

CONTRATADA deverá: 

I. Manter e utilizar Medidas de segurança administrativas, técnica e fisicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e intesriciade de 

todos os dados pessoais mantidos ou coaSUltados/trensmitidos 

eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não 

autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda adidental ou 

indevida; 

H. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua 

permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não,  itiodern ser 

lidos, copiados, Modificados ou removidos sem autorização expressa e por 

escrito da CONTRATANTE; 

MI. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com 

exceção da previa autorização por escrito da CONTRATANTE,  guar  direta ou 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a 

fornecer dados pessoais a urna autoridade pública,- devergi informar 

previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas ;que julgar 

cabíveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em ate 24 (vinte e quatro) horas a  spelt°  da 

ocorrência de qualquer indidente que impliqueviolação ou risco de violação da 

disposições legais relativas a proteção de Dados Pessoais  pet  

..:80A-tkoLodtA P ânkia 18 de 20 
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CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados de que venha 

a ter cenhecimento ou suspeita 

Paragrafo primeiro  

A CONTRATADA Será integralmente responsavel pelo pagamento de 

perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do 

pagamento de qualquer multa ou perialidade imposta à. CONTRATANTE eiou 

terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de 

qualquer das clausulas previstas neste capítulo quanto à proteção e uso dos dados 

pessoais. 

Paragrafo segundo  

Encerrada a vigência do contrato OLI não havendo mais necessidade de 

utilização dos dados pessoais, sensíveis Oti nácii  a. CONTRATADA. interrompera o 

tratamento e,.  ern  no prazo MiiltiMO. de 30 dias, sdb itistruções e na medida do 

determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e 

•todas as cópias porventura existentes (em fOrmato digital, ffsico ou outro qualquer), 

salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal siu outra 

hipótese legal prevista na LGPD. 

.Paragrafo terceiro  

A CONTRATADA declare, porMelo deste instrumento, que: 

Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 CLei Geral de Proteção de,  Dados" ou 

LGPD"), sem exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o terna; 

irnplementandO todas as medidas técnicas de segurança da informação 

disponíveis, alem de medidas organizacionais para controle de acesso aos 

Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de fOrtria autónoma e 

independente, nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de 

Tratamento a que tenha ingerência, induidas aquelas conduzidas por seu 

empregados e, em nem hu hipótese. a CONTRATANTE  sera  
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pelo Tratamento de Dados Pessoais realiza s pela 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA—DO FORO DE ELEVio 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado Parana',  

para as ações que porventura decorram do presente contrato,ornji renúncia 

expressa a qualquer outro, par mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim.scordadosi  foi este instrumento lavrado,,qUeidepois de 

lido e achado conforme, vai p6r todos assinados, na presença de duas testemunhas, 

em uma (mica via, de onde  sera°  extrafdas as cópias  necessaries:  

Curitiba, 14 de dezemb de 202Z 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor-Geral Feas 

Ordenador de Despesas 

Diretor AdMinistratiVO,Financeiro Feas  

2.8TECN0LOGIA Assinacip•ciel&yrrierliOsit 
.LTDA331446860001 4" par R. RTECNOLOOIA 
3 LID/0:414468600434 

R R TECNOLOGIA LTDA 

.PONTRATADA 

Pedro Henr e lgino Borges 

Assessor Juridic° — Fe s 
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CURITIBA N° 238 - ANO XI 

CURITIBA, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2022 

- 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Objeto: Para realizar ensaios e intervenções artísticas na Linguagem do Teatro, na modalidade atriz/ator, durante a 

programação do Projeto Natal de Curitiba — Luz dos Pinhais 2022 — Natal Solidário. 
Processo Administrativo: 01-222635/2022 
Processo de Inexigibilidade: 87/2022-FCC  
Valor: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) 
Dotação orçamentária: 28001.13392.0002.2061.339039.0.3.001 
Período de vigência: 15/12 a 30/12/2022  

eta  da Assinatura: 15 de dezembro de 2022 

Partes: FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA e  JAZZ  FESTIVAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 
Termo de Apoio n° 054/2022 
Objeto: Apoio com infraestrutura englobando: ambulância, bombeiro profissional, tenda, palco, iluminação, sonorização, 
gerador de energia, segurança desarmada e grades de proteção, para realização do evento:" Curitiba  Jazz  Festival". 

Processo Administrativo: 01-2351642022 
Processo de Inexigibilidade: 29/2022-FMC  
Valor: R$ 124.510.00 (cento e vinte e quatro mil quinhentos e dez reais) 
Vigência: 15/12/2022 a 31/01/2023 
Data da Assinatura: 15 de dezembro de 2022 

Fundação Cultural de Curitiba, 19 de dezembro de 2022. 

Ana Cristina de Castro: Presidente da Fundação Cultural de Curitiba 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS 

• CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N°168 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde torna público 

Extratos de Contratos, Convênios, Acordos e outros 

Ajustes (Contrato 101/2022). 

Objeto: Contrato Administrativo n.° 101/2022, 

Contratação de empresa para fornecimento e 

instalação de Relógios Ponto do tipo Registrador 

Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo 

período de doze meses, 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições constantes na Lei n° 13.663/10, de 21 de dezembro de 
2010 e Decreto n°2.028, de 05 de janeiro de 2012, resolve: 
TORNAR público o Extrato de Contrato constante abaixo: 
Partes: Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas e a empresa DIXI VEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA. 
Objeto: Contrato Administrativo n.° 101/2022, Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Relógios Ponto 
do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo período de doze meses, 
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICiP10 DE CURITIBA 

Data: 14/12/2022. 
Prazo de vigência: 12 (doze) meses. 
Valor total: R$ 38.850,00. 
Previsão Financeira: As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta de recu os próprios da Feas 
provenientes de contrato de gestão, celebrado com o município de Curitiba, nos termos do disposto no a  go  50, inciso I, da lei 
municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas. 
Processo Administrativo n° 254/2022. 
Pregão Eletrônico n.° 158/2022. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 16 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N° 170 

• 
A Fundação Estatal de Atenção 

Extratos de Contratos, Convênios, 

Ajustes (Contrato 102/2022). 

Objeto: Contrato Administrati 

Contratação de empresa para 

instalação de Relógios Ponto do 

Eletrônico de Ponto  Con  vencion 

período de doze meses. 

Ode torna público 

cordos e outros 

o n.° 102/2022, 

ornecimento e 

ipo Registrador 

I  (REP-C), pelo 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições constantes na Lei n° 13.663/10, de 
2010 e Decreto n° 2.028, de 05 de janeiro de 2012, resolve: 
TORNAR público o Extrato de Contrato constante ab-aixo: 
Partes: Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas e a empresa R R TECNOLOGIA LTDA. 
Objeto: Contrato Administrativo n.° 102/2022, Contratação de empresa para fornecimento e instalação 
do tipo Registrador Eletrônico de Ponto Convencional  (REP-C), pelo período de doze meses. 
Data: 14/12/2022. 
Prazo de vigência: 12 (doze) meses. 
Valor total: R$ 13.900,00. 
Previsão Financeira: As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta de recurso 
provenientes de contrato de gestão, celebrado com o município de Curitiba, nos termos do disposto no artig 
municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas. 
Processo Administrativo n° 254/2022. 
Pregão Eletrônico n.° 158/2022. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 16 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

1 de dezembro de • 
e Relógios Ponto 

próprios da Feas 
50, inciso I, da lei 


