
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 CNPJ:RUA PEDRO BORTOLUZZIC.E.P.: 01.551.148/0001-8789824-000
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Bom Jesus - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:PREGÃO PRESENCIALNr.:  27/2018 - PR 56/201856/201812/11/2018Folha:  1/1
       O(a)  Prefeito Municipal,  RAFAEL CALZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação emvigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 ealterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

 LOTE:  1RF2 TECNOLOGIA CORPORATIVA EIRELI     (4214)1 Relógio Ponto Biométrico e com Cartão de Proximidade RFIDcom as seguintes especificações mínimas:Registrador eletrônico de ponto homologado pela Portaria1510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ecertificado pela Portaria 595/13 do INMETRO, que determinanovos padrões de segurança e qualidade para REPs; Possuirinterface com teclado e tela colorida sensível ao toque, sendopossível cadastrar os dados dos colaborador e biometrias diretono equipamento e sem a necessidade de conexão com o softwaregerenciador; Imprimir comprovante (ticket) para cada registro deponto efetuado com corte automático do papel e sistema deimpressão EasyLoad, que torna mais rápido e fácil a troca dabobina. Deverá permitir bobinas de no mínimo 300 metros; Váriostipos de comunicação, incluindo TCP/IP e USB (pendrive) nativos;3G e WI-FI opcionais; Sistema de importação e exportação dedados via pendrive; Seguro contra fraudes, possuir comunicaçãoprotegida por criptografia e sensores internos que bloqueiam ouso em caso de tentativa de violação, além de ter seus dadosfiscais assinados digitalmente; Possuir gerenciador web browserembarcado para cadastro e configurações, com acesso atravésde qualquer navegador de internet; Deverá possuir nativamenteLeitor Biométrico Vermelho e Leitor de Cartão de ProximidadeRFID. - Marca: HENRY/PRISMA

UN. 5,00  0,0000 2.259,4194 11.297,10

2 Bobinas Térmicas para Relógio ponto com 300 Metros. - Marca:AMB UN. 20,00  0,0000 35,2469 704,943 Instalação completa e treinamento de utilização e cadastramentode funcionários no equipamento. - Marca: AMB Ser 5,00  0,0000 259,5929 1.297,96Total do Fornecedor: 13.300,00Total Geral: 13.300,00

a )  Processo Nr.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Objeto da Licitação
f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

56/201827/2018-PRPREGÃO PRESENCIAL03/12/2018Aquisição de relógio ponto biométrico, incluindo os serviços de instalação e treinamento de servidor público para operação do sistema. 
 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 

Bom Jesus,   3   de  Dezembro   de   2018. ----------------------------------------------------------------------Rafael Calza - Prefeito Municipal


