PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE
CNPJ: 18.278.069/0001-47
Rua Osório Soares, 600 – Independência - CEP: 38780-000 - Vazante-MG
Tel/Fax: (34) 3813-1130/3813-1234

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 60/2019
(Credenciamento, Análise das Propostas, Lances Verbais, Habilitação e Adjudicação)

Processo nº 129/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura Aquisição de Registradores Eletrônicos com
impressora, Bobinas Térmicas, Licença de Software embarcado, bem como Serviço de Instalação e
Treinamento de funcionários

1 - Abertura da Sessão
Aos 15 dias do mês de julho do ano de 2019, às 9 h, reuniram-se na sala de Licitação, os
servidores Renata Cristina Caixeta - Pregoeira; Mércia Vaz de Oliveira Machado, Franciele
Alves Andrade, Tamara Tatiane Pereira, Daiane Antonia dos Reis Fonseca Lucimar Gonçalves
Cruzeiro Souza - Equipe de Apoio, designados através da Portaria n.º 002/2019, para em
atendimento às Disposições contidas na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações
posteriores, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial SRP
nº 60/2019, tipo menor preço por lote. Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão,
passando-se de imediato à fase de credenciamento.
2 – Credenciamento
Declarando aberta a fase de credenciamento a Pregoeira solicitou aos seus representantes que
apresentassem os documentos exigidos no item 6 do Edital, referente ao Credenciamento e as
declarações de pleno atendimento aos requisitos para habilitação e que cumpre os requisitos
legais para qualificação como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou
equiparada. Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foi considerada
credenciada a empresa abaixo, com o respectivo representante:
Empresa

CNPJ

ATOMO
PRESTAÇÃO
DE 01.505.496/0001-18
SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME

ME/EPP
sim

Representante
Alex Michel de Souza

3 - Da Entrega dos Envelopes.
Em seguida a Pregoeira solicitou que o interessado credenciado examinasse e rubricasse os
envelopes nº 01 contendo a Proposta e o nº 02 contendo a habilitação e declarou encerrada a
fase de credenciamento, passando-se à abertura da proposta do credenciado.
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4 - Da Classificação das Propostas
Aberto o envelope contendo a proposta, a Pregoeira franqueou o acesso de todos ao conteúdo da
mesma ao interessado, solicitando que a rubricasse. Após, a Pregoeira e a Equipe de Apoio
passou a análise da adequação das propostas aos requisitos do Edital, passou-se, então, à
classificação da proposta, de acordo com o disposto nos incisos VIII e IX do Art. 4º da Lei
10.520, de 17 de julho de 2002 e nos incisos VI e VII do Art. 11 do Decreto nº 3555/2000;
resultando na seguinte proposta escrita classificada:
ATOMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME
CNPJ: 01.505.496/0001-18
Lote Descrição Lote
0001 Relógio de Ponto Eletrônico/Bobinas/
Instalação de Sistema e Treinamento.

Valor Proposto Lote
R$82.990,00

5 - Dos Lances por lote
Declarou a Pregoeira aberta a fase dos lances, convidando o autor da respectiva proposta
classificada que fizesse verbalmente, em alto e bom som, seus lances verbais. Concluída a fase
de lances e negociações, foi declarada vencedora a empresa Atomo Prestação de Serviços e
Comercio Ltda-ME.
6 - Da Habilitação
Em seguida, a Pregoeira procedeu à análise das documentações exigidas no edital, facultando a
todos os interessados a verificação da documentação. Após o julgamento, a empresa vencedora
foi HABILITADA.
A Pregoeira declara-a vencedora, CLASSIFICANDO-A DEFINITIVAMENTE conforme o
quadro demonstrativo abaixo.
7 - Da fase de Apresentação de Recursos
Não houve manifestação em recorrer
8 - Da Adjudicação
A Pregoeira adjudicou os objetos do certame ao vencedor da licitação, na forma abaixo:
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Empresa: ATOMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME
ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA

MARCA

LOTE ÚNICO - Registradores Eletrônicos, Bobinas e Licença de Software embarcado
1

40

Unid.

Relógio de ponto eletrônico biométrico
Especificações: Certificado pelo Inmetro, com

capacidade de

HENRY

gerenciamento de até 15.000 armazenamento das digitais, portas

PRISMA

USB`s: porta fiscal (MTE) para coleta do arquivo AFD e porta

SF

para recolhimento dos registros de pontos, impressora térmica,

ADVANCED

guilhotina e impressão com velocidade de menos de dois segundos,

R1

memória flash para armazenamento de dados com equipamento
desligado, memória MRP, pictograma orientativo para indicação de
marcação do ponto, leitores opcionais para cartões, código de
barras, proximidade, magnético e mifare, calendário perpétuo com
programação do horário de verão e opção de ajuste de data e hora,
comunicação serial TCP-IP, bateria

interna que garante

funcionamento do equipamento em falta de energia elétrica, sensor
de pouco papel que indica quantos tickets faltam para serem
impressos antes de acabar a bobina, sistema de detecção que
bloqueia o funcionamento do equipamento em caso de tentativa de
violação, armazenamento dos registros permanentemente na
memória do relógio que permite recuperação, em caso de perda de
dados no software, permissão para cadastro das informações do
empregado e empregador e emissão instantânea das marcações do
ponto efetuadas nas últimas 24 horas, garantia e assistência técnica
de no mínimo dois anos, instalação do relógio, software e
treinamento no local, atendendo todos os requisitos da portaria n°
1.510/2009.
2

80

Unid.

Bobinas térmicas de papel, com 300 metros de comprimento e 57

APR

mm de largura, com durabilidade da impressão de no mínimo cinco
anos
3

01

Serv.

Instalação de Sistema
Software de tratamento de ponto compatível com o equipamento do

ATOMO

item 01, que esteja de acordo com a Portaria 1510/2009 MTE, que

PONTO

seja parametrizável e tenha Cadastros de funcionários, setor,
horários de trabalho e tolerâncias, justificativas, motivos de
ausências, cartão de ponto e demais controles; Deverá ser
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multiusuário e controle de usuários com padrões diferenciados de
acesso e alterações; Implantação e hospedagem do sistema 100%
em nuvens, suporte técnico por telefone, skype, email, MSN e
acesso remoto no software de tratamento e apuração de ponto,
treinamento do sistema para a equipe de RH da Secretaria
Municipal de Administração, de no mínimo 4 (quatro) horas.
Licença de 12 meses uso para no mínimo 2 computadores

VALOR TOTAL LOTE: R$82.698,99
A Pregoeira solicitou ao licitante vencedor que apresentasse à Equipe de Apoio, nova proposta
escrita com adequação dos valores (preços de todos os itens que compõem o lote, respeitando
para cada item o mesmo percentual de redução que se verificou para o referido lote, conforme
item 23.3 do edital), com as mesmas marcas ofertadas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
As propostas realinhadas poderão ser enviadas pelo e-mail: licitacao@vazante.mg.gov.br.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos
membros da Equipe de Apoio e representante do licitante relacionado.

Pregoeira: Renata Cristina Caixeta

Equipe de Apoio:

Mércia Vaz de Oliveira Machado

Tamara Tatiane Pereira

Daiane Antonia dos Reis Fonseca

Credenciado Presente:

Alex Michel de Souza

Lucimar Gonçalves Cruzeiro Souza

