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PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022 

 

O Consórcio Público para Gestão Integrada – CPGI, torna público para conhecimento dos interessados, as alterações 

do Edital elencadas abaixo, relativo ao PROCESSO LICITATÓRIO 004/2022, na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL 003/2022. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL A AQUISIÇÃO DE 

RELÓGIOS DE PONTO BIOMÉTRICO, BEM COMO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Alteração da tabela modelo do ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS, que passa a ter a seguinte redação: 

 

ITEM DESCRIÇÃO Especificação UNID Marca Qtde Valor 

un. 

Valor 

Total 

LOTE 1 

1 RELÓGIO DE 

PONTO 

BIOMÉTRICO  

Atendimento aos requisitos da 

portaria 1510/2009, regulamentada 

pelo INMETRO. emissão de 

comprovantes de registro de 

marcação; indicação sonora de 

registro de marcação; 

compartimento de bobina fechado e 

protegido por chave, 

impossibilitando o acesso indevido; 

registro através de leitor de 

biometria ou digitação de código; 

display lcd para exibição do nome 

do funcionário e configuração direta 

no equipamento; sensor de 

atolamento de papel; comunicação 

TCP/IP ethernet 10/100mbps. 

formato de arquivo afd e compatível 

com sistema de ponto da resoft. 

instalação e programação dos 

relógios. capacidade mínima para 

registro de até 30 funcionários.  

- Com Prestação dos serviços de 

instalação, configuração e 

adequação dos equipamentos com 

software de sistema de controle de 

acesso e registro de ponto 

eletrônico. 

- Garantia total do equipamento de 

no mínimo 12 meses da empresa 

responsável pela venda. 

- Treinamento do equipamento para 

toda a equipe de 

ADMINISTRATIVO. 

UN  2   

2 BOBINA 

PARA 

RELÓGIO DE 

metragem mínima: 360 metros; 

gramatura mínima de papel: 57 

g/m²; espessura mínima de papel 

térmico: 57 g; resistência a tração: 

UN  40   
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PONTO 

BIOMÉTRICO  

até 3 kn/m; largura aproximada: 57 

mm; duração mínima para 

impressão do papel: 05 anos.  

3 SOFTWARE 

DE 

CONTROLE 

DE PONTO 

Produto acompanhado de licença de 

software desktop ou web, para 

gestão completa de horários 

feriados, férias e exportação de 

arquivos, dentre outras funções. 

Equipamentos e software devem ser 

entregues instalados e configurados. 

Valor anual. 

UN  1 Valor 

Mensal 

Valor 

Anual 

        

Total lote 01  

Condições de Pagamento  

Condições de Entrega  

Prazo de Validade da Proposta  

 

Alteração da tabela constante no parágrafo único da CLÁUSULA TERCEIRA do ANEXO VI - MINUTA 

DE CONTRATO, que passa a ter a seguinte redação: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID Marca Qtde Valor un. Valor Total 

1 RELÓGIO DE PONTO 

BIOMÉTRICO  

UN  2   

2 BOBINA PARA RELÓGIO DE 

PONTO BIOMÉTRICO  

UN  40   

3 SOFTWARE DE CONTROLE DE 

PONTO 

UN  1 Valor Mensal Valor Anual 

 

Alteração da tabela constante no item 03 – DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE 

do anexo VII – TERMO DE REFERÊNCIA, que passa a ter a seguinte redação: 

ITEM DESCRIÇÃO Especificação UNID Qtde 

1 RELÓGIO DE 

PONTO 

BIOMÉTRICO  

Atendimento aos requisitos da portaria 1510/2009, 

regulamentada pelo INMETRO. emissão de comprovantes de 

registro de marcação; indicação sonora de registro de 

marcação; compartimento de bobina fechado e protegido por 

chave, impossibilitando o acesso indevido; registro através de 

leitor de biometria ou digitação de código; display lcd para 

exibição do nome do funcionário e configuração direta no 

equipamento; sensor de atolamento de papel; comunicação 

TCP/IP ethernet 10/100mbps. formato de arquivo afd e 

compatível com sistema de ponto da resoft. instalação e 

programação dos relógios. capacidade mínima para registro de 

até 30 funcionários.  

UN 2 
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- Com Prestação dos serviços de instalação, configuração e 

adequação dos equipamentos com software de sistema de 

controle de acesso e registro de ponto eletrônico. 

- Garantia total do equipamento de no mínimo 12 meses da 

empresa responsável pela venda. 

- Treinamento do equipamento para toda a equipe de 

ADMINISTRATIVO. 

2 BOBINA PARA 

RELÓGIO DE 

PONTO 

BIOMÉTRICO  

metragem mínima: 300 metros; gramatura mínima de papel: 

57 g/m²; espessura mínima de papel térmico: 57 g; resistência 

a tração: até 3 kn/m; largura aproximada: 57 mm; duração 

mínima para impressão do papel: 05 anos.  

UN 40 

3 SOFTWARE 

DE 

CONTROLE 

DE PONTO 

Produto acompanhado de licença de software desktop ou web, 

para gestão completa de horários feriados, férias e exportação 

de arquivos, dentre outras funções. Equipamentos e software 

devem ser entregues instalados e configurados. Valor anual. 

UN 1 

 

Alteração do item 7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA do anexo VII – TERMO DE REFERÊNCIA, que 

passa a ter a seguinte redação: 

 

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

7.1 Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de Referência e Edital;  

7.2 Após o fornecimento, se verificadas irregularidades posteriores, o licitante vencedor deverá promover a 

regularização no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da notificação, sob pena de suspensão na tramitação da 

liquidação da nota fiscal, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;  

7.3 Realizar a instalação dos equipamentos e entregá-los em perfeito estado;  

7.4 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da lei nº 

8.666/93 e alterações;  

 

Sendo assim, a data de abertura será alterada para o dia 14/07/2022 às 09:00 horas.  

 

CREDENCIAMENTO: 14/07/2022 às 09:00 horas.  

ABERTURA DA SESSÃO: 14/07/2022 após o credenciamento.  

 

Para melhores esclarecimentos, dirigir-se à sede do CPGI – Praça Étore Zerbeta, 37, Jardim Europa Andradas/MG, 

entre o horário de 09:00 às 17:00 ou através do Tel.: (35) 3590-1420 ou através do e-mail: 

consorcio.cpgirs@andradas.mg.gov.br; e outras informações estão disponíveis no site 

www.consorciopublicointegrado.com.br.  

Andradas/MG, 01 de julho de 2022.  

 

Margot Navarro Graziani Pioli  

Presidente do CPGI. 
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