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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022 

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO EM 

GESTÃO DE FREQUÊNCIA DE PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA DO ANEXO IX” 

 

PROCESSO Nº 3.492/2022. 

TIPO DO PREGÃO: MENOR PREÇO GLOBAL   

 

A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria Municipal de Administração, torna 

público que fará realizar procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, 

Processo Administrativo nº 3.492/2022, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Lei 

Municipal nº 3940/03, o Decreto 8.423/10, as Leis Complementares 123/06 e 147/14 e a Portaria 

10.541/2021, mais as cláusulas e condições estabelecidas pelo presente edital.  

 

DATA E LOCAL PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 

CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 31 DE MAIO DE 2022, ÀS 09:00 HORAS. 

 

A sessão de processamento do pregão será realizada no Auditório “Villa Americana”, no Paço 

Municipal, à Av. Brasil, n.º 85, Centro – Americana /SP, iniciando-se no dia 31 DE MAIO DE 

2022, ÀS 09:00 HORAS e será conduzida pela Pregoeira Luciane Carloni Gomes de Assis, com 

auxílio da Equipe de Apoio, designada nos autos do Processo em epígrafe.  

 

O edital estará à disposição dos interessados a partir de 18 de Maio de 2022, na Prefeitura 

Municipal de Americana - Unidade de Suprimentos, sito à Avenida Brasil, n.º 85 – 1.º andar – 

centro - Americana (SP), das 09h00 às 16h00, ou no site www.americana.sp.gov.br. Todas as 

informações referentes a este Pregão serão fornecidas pela mesma Unidade ou pelo telefone (19) 

3475-9046.  

1. DOCUMENTOS INTEGRANTES 

Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

 Anexo I – Modelo de Proposta Financeira; 

 Anexo II - Termo de Credenciamento; 

 Anexo III – Modelo de Declaração do cumprimento dos requisitos de habilitação; 

 Anexo IV – Modelo de Declaração de Idoneidade e de inexistência de fato impeditivo de 

contratar; 

 Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de fato superveniente e impeditivo à 

sua habilitação; 

 Anexo VI - Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do 

art. 7.º da Constituição Federal.  

 Anexo VII – Modelo de Declaração de enquadramento em regime de tributação de 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 Anexo VIII – Minuta Contratual;  

 Anexo IX – Memorial Descritivo; 

 ANEXO X – Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo. 

 

http://www.americana.sp.gov.br/
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2. -  OBJETO  

2.1. - O presente pregão tem por objeto a „CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO EM GESTÃO DE FREQUÊNCIA DE PONTO ELETRÔNICO 

DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA”,  por um 

período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações constantes dos ANEXOS I e IX. 

 

3.-  PAGAMENTO 

3.1. O pagamento será efetuado exclusivamente na quinta-feira, após o 28º (vigésimo oitavo) dia 

corrido do aceite da nota fiscal. 

3.2. Ocorrendo erro na apresentação de notas fiscais, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor 

para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova 

nota fiscal devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não sendo devida, neste 

caso, correção sobre os valores. 

3.2.1. A contratada fica obrigada à comprovação da Regularidade Fiscal, mediante apresentação, 

junto à Nota Fiscal/Fatura, de cópia, da Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal 

(Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014) 

e da Certidão de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS. 

3.2.2. O não-pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três 

centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo 

pagamento. 

 

4.-  RECURSOS ORÇAMENTARIOS E PREÇOS 

4.1. Os recursos orçamentários correrão por conta das dotações orçamentárias: 

02.05.01.33.90.40 – Ficha 142 – Secretaria de Administração. 

 

4.2 O orçamento prévio encontra-se registrado na planilha de orçamento do processo e disponível 

para consulta na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Americana, na Av. Brasil, 

85, no horário das 9:00 às 16:00 horas. 

 

     4.3. O valor estimado será considerado como critério de aceitabilidade do preço a ser ofertado, não 

vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e 

economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste 

ato convocatório. 

 

5. - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. - Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em 

funcionamento no Brasil pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada a participação de: 

5.1.1. - empresas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da 

Administração direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

5.1.2. - empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de 

Americana; 

5.1.3. - empresas que estiverem sob falência; 

      5.1.4. - consórcios ou grupos de empresas;  

  5.1.5. – empresas que se enquadrem nas vedações do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93. 
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     6. - CREDENCIAMENTO 

6.1. - No dia, hora e local estipulados neste edital, os licitantes deverão estar representados por 

agentes credenciados, e identificados através de documento oficial de identificação que contenha 

foto, e ainda através dos seguintes documentos: 

a) tratando-se de representante legal: o estatuto social, o contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, no original ou em fotocópia autenticada por Cartório de Tabelionato Oficial, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

 

b) tratando-se de procurador: o instrumento de procuração público ou particular do qual constem 

poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove poderes do mandante 

para a outorga. 

 

c) Termo de credenciamento (ANEXO II) ou Procuração do que trata o item 6.1 - b. 

 

d) Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação (ANEXO III); 

e) As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar declaração conforme 

modelo estabelecido no Anexo VII deste Edital visando ao exercício do direito de preferência e 

fruição do benefício de habilitação com irregularidades fiscal e trabalhista, e apresentada, 

preferencialmente, FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta Financeira) e nº 2 (Habilitação). 

f) Declaração de Inexistência de Vínculo (Anexo X). 

  

6.1.1. – Os documentos constantes do item 6.1 deverão ser entregues ao Pregoeiro, 

SEPARADAMENTE dos envelopes de Proposta Financeira e Habilitação. 

 

6.2. – Cada credenciado poderá representar apenas 01 (uma) empresa. 

 

6.3. - Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Apoio ao Pregão e juntados 

ao processo administrativo. 

 

7. - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

7.1. - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 

02 envelopes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome do 

proponente, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N.º “01” – PROPOSTA FINANCEIRA 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2022 

PROCESSO N.º 3.492/2022 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 

 

 

ENVELOPE N.º “02” - HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2022 

PROCESSO N.º 3.492/2022 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 
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7.2. - A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para desclassificação do 

licitante que poderá inserir as informações faltantes.  

 

7.3. - Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope “02” – Habilitação antes do envelope 

“01” – Proposta Financeira, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele 

novamente fechado sem análise de seu conteúdo e rubricado o fecho por todos os presentes.  

 

7.4. - A proposta deverá ser elaborada pela empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto 

às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador. 

 

8. -  DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA FINANCEIRA 

8.1 - A proposta financeira deverá seguir o modelo constante do ANEXO I. 

 

8.2. - Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto deste edital e seus anexos, sem que caiba direito à proponente reivindicar custos 

adicionais. 

8.2.1. - Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 

acréscimos a qualquer título. 

 

8.3. - A validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega da proposta, e 

do lance será de 90 (noventa) dias, contado da data da abertura da sessão pública do pregão.  

 

8.4. - A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 

8.5.  - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

8.5.1. - Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação 

aplicável; 

8.5.2. - Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

8.5.3. - Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

estabelecidas neste edital; 

8.5.4. – Que apresentarem preços finais superiores ao valor prévio estimado indicado no 

item 4.2.  

8.5.5. – que deixarem de cotar algum item pertencente ao orçamento total. 

 

9. -  DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

9.1 - Para efeitos de habilitação, o licitante que ofertar menor preço, inclusive microempresa e 

empresa de pequeno porte, deverá apresentar dentro do envelope n.º 02 - habilitação os seguintes 

documentos: 

 

9.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal 8.666/93): 

a) Ato de criação do licitante conforme o caso: 

a1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedade empresária ou simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores e 
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a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria 

em exercício; 

 

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

  9.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas (“a” e “b”) do subitem 9.1.1 não 

precisarão constar do Envelope n.º 2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão. 

 

9.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29 da Lei 8.666/93): 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda, 

comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via Internet; 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme o caso, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto licitado; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de Débitos Relativos aos Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br (Certidão Conjunta); 

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou do domicílio do licitante, 

relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação; 

 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quanto aos tributos 

mobiliários, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor; 

 

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com prazo 

de validade em vigor, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

 

g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 

(Acessar o link www.tst.jus.br/certidão). 

g1) A Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela Comissão de 

Licitações no momento de apresentação dos documentos de habilitação. 

 

9.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 30 da Lei nº 8.666/93): 

a) A empresa deverá apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 

ou privado, em nome da licitante, comprovando a execução, com a prestação de serviços 

pertinentes e compatíveis em quantidades e prazos referentes ao objeto da licitação, com 

quantitativo mínimo de 50% (cinqüenta por cento). 

 

9.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31 da Lei n.º 8.666/93): 

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica;  

 

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica;  

http://www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br
http://www.tst.jus.br/certidão
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b1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 

comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 

judicial/extrajudicial em vigor.  

 

c) Nos termos do verbete da súmula nº 50, do E. TCE/SP, a licitante que estiver com Plano de 

Recuperação Judicial/Extrajudicial homologado/deferido pelo juízo competente não se exime de 

apresentar os demais documentos de habilitação econômico-financeira previstos neste edital.  

 

d) Fazer prova de possuir capital social registrado e integralizado ou patrimônio líquido mínimo 

não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação comprovado através da 

apresentação do Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrada na Junta 

Comercial no caso do capital social e do balanço patrimonial no caso do patrimônio líquido ou 

patrimônio social. 

 

9.1.5 – DEMAIS EXIGÊNCIAS 
a) Declaração de Idoneidade e de inexistência de fato impeditivo de contratar com a 

Municipalidade - (ANEXO IV). 

 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo à sua habilitação (ANEXO V). 

 

c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante de não 

contrariar as proibições insertas no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal (Lei 

Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999), modelo constante no ANEXO VI. 

 

OBSERVAÇÃO: Para as empresas que estão em processo de recuperação judicial e 

extrajudicial devem apresentar as declarações nos termos que seguem:  

 

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura 

do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o 

administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo 

e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a 

LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial.  

 

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da 

assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as 

obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 

 

9.1.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e 

trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC n.º 123/06, art. 43, caput). 

9.1.6.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e, 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC n.º 

123/06, art. 43, § 1º). 

9.1.6.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.1.6.1, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar 

os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 

10.520/02 ou revogar a licitação (LC n.º 123/06, art. 43, § 2º). 
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9.2. - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

9.2.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou mesmo 

cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou 

por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação, devendo os documentos, 

preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital. 

 

9.2.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este 

prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade 

de 90 (noventa) dias, a contar de sua expedição. 

 

9.2.3 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu 

representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

 

9.2.4 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, 

preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivo. 

 

9.2.5 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal 

forma que não possam ser entendidos. 

 

9.2.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 

 

9.2.7 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser da matriz, e se for a filial, 

todos os documentos deverão ser da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente pela matriz. 

 

9.2.8 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 

licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 

estabelecimentos, disposta nos itens 9.1.1 a 9.1.4; 

 

9.2.9 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará 

a inabilitação do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 9.1.6.1 e 

seguintes deste edital. 

 

9.2.10 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos 

sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio 

eletrônico. 

 

9.2.11 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do 

cumprimento de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de 

diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93). 

 

10. - DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 

10.1. - Os interessados entregarão, à equipe de pregão, os documentos do Credenciamento 

conforme item 6. Após a conferência dos mesmos, deverá ser entregue os envelopes “01” - 

Proposta Financeira e “02” - Documentos de Habilitação, até a data e horário estabelecido no 

preâmbulo do Edital. 
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10.2. - A equipe de pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, 

ordenando-as em ordem crescente de valor. 

10.3. - Em seguida identificará a proposta de MENOR PREÇO, cujo conteúdo atenda as 

especificações do edital. 

 

10.4. - As propostas com valor superior em até 10% (dez por cento) da proposta de menor 

preço, serão classificadas em ordem crescente. 

 

10.5. - O conteúdo das propostas do item anterior será analisado, desclassificando aquelas cujo 

objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital. 

 

10.6. - Não havendo, no mínimo, três propostas válidas, serão selecionadas até três melhores 

propostas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

10.7. - Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos os 

proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais. 

 

10.8. - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de 

forma sucessiva, inferiores à proposta de menor preço. 

 

10.9. - O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais em 

ordem decrescente de valor.  

 

10.10. - Será admitida a redução mínima de um lance para outro de acordo com valor estipulado 

que será decidido em sessão entre o Sr. Pregoeiro e licitantes. 

 

10.11. - A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, 

quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

10.12. - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta  

escrita de menor preço e o valor estimado para a licitação. 

10.12.1. - Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação será 

efetuada por sorteio, na mesma sessão, observando-se o critério de desempate e direito de  

preferência de contratação das ME´s e EPP´s, previstos na Lei Complementar 123/2006. 

 

10.13. - Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá ao 

pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 

 

10.14. - Declarada encerrada a etapa de lances e for constatado o empate, será assegurado como 

critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 

porte nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14/12/06. 

10.14.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais  ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta melhor classificada. 

10.14.2 - Para efeito do disposto no item 10.14 deste edital, ocorrendo empate, proceder-

se-á da seguinte forma: 
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a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para, 

querendo apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no 

prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

b) Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao Edital. 

c) Na hipótese de haver restrição na comprovação da regularidade fiscal, proceder-se-á de 

conformidade com o disposto no § 1º. do artigo 43 da Lei Complementar 147/14. 

 d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.14.1 deste edital, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro apresentar melhor oferta. 

10.14.3 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 10.14 deste 

edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

10.14.4 - O disposto no subitem 10.14 deste edital, somente se aplicará quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

10.15. -  O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço 

melhor. 

 

10.16. - Considerada aceitável a proposta de menor preço  obedecidas as exigências fixadas no 

edital, serão abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação de seu autor, para 

confirmação das suas condições habilitatórias. 

 

10.17. - Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

  

10.18. - Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta 

subseqüente, verificando a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 

declarado  vencedor. 

 

10.19. - Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e 

rubrica. 

 

10.20. -  A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro 

em ata da síntese das suas razões. 

 

10.21. - O recurso contra decisão do pregoeiro e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo. 

 

10.22. - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

10.23. - A falta de manifestação motivada do licitante na sessão, importará a decadência do direito 

de recurso. 

 

10.24. -  Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as 

fases preestabelecidas, os envelopes devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes, 
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ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova 

sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.  

 

11. -  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. - Caso não haja recurso, o pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do 

certame ao licitante vencedor, encaminhando o processo para homologação para a Autoridade 

Competente. 

 

11.2. - Caso haja manifestação para apresentação de recurso,  os interessados poderão apresentar 

memoriais, dirigidos ao Pregoeiro, na foram descrita no tópico 15.4 deste Edital, no prazo de três 

dias, contados do dia subseqüente à realização do pregão, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia 

útil subseqüente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

 

12. - CONTRATAÇÃO 

12.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Americana, 

firmará contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando a execução do objeto 

desta licitação nos termos da minuta ANEXO VIII que integra este Edital; 

 

12.2. O LICITANTE VENCEDOR terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contado a partir da 

convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer à Prefeitura Municipal de 

Americana. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 

PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, 

aceito pela Prefeitura, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.  

 

12.3. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o contrato dentro do prazo 

estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas no item 14 

e seguintes deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de 

classificação as demais licitantes, após comprovação da sua compatibilidade de proposta e 

habilitação, com esta licitação, para celebração do Contrato; 

 

12.4. No ato da contratação, o LICITANTE VENCEDOR deverá apresentar documento de 

procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o 

contrato em nome da empresa; 

 

12.5. No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar Prova de 

Regularidade para com a Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a 

Tributos Federais a à Dívida Ativa da União, abrangendo Contribuições Sociais, nos termos da 

Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014). 

 

12.6. - Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 77 

e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

 

12.7. As empresas em recuperação judicial e extrajudicial devem apresentar os seguintes 

documentos para a assinatura do contrato:  

 12.7.1 Para o caso de empresas em recuperação judicial: apresentar cópia do ato de 

nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do 

profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento 
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equivalente do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o plano de 

recuperação judicial.  

 12.7.2. Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: apresentar a comprovação 

documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.  

 

13. – A PRESTAÇÃO  DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

13.1. -  Durante a prestação do objeto desta licitação, serão observadas, no que couberem, as 

disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n.º  8.666/93 e suas alterações. 

 

14. PENALIDADES 

14.1. - A desistência da proposta, lance ou oferta, a falta de entrega ou apresentação de 

documentação falsa exigida para o certame, a recusa em prestar o objeto licitado, bem como em 

assinar o Contrato Administrativo no prazo estabelecido no edital, quando o licitante for 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejarão: 

 14.1.1. - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

município de Americana e cancelamento do seu Certificado de Registro Cadastral (CRC) no 

município de Americana, pelo período de até 05 (cinco) anos. 

 14.1.2. – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 

 

14.2. - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e 

comprovada, o não cumprimento, por parte da empresa contratada, das obrigações assumidas, ou a 

infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as 

seguintes penalidades: 

14.2.1. - multa de 1% (um por cento) ao dia, por atraso na prestação do objeto, sem 

justificativa aceita pela Administração, calculada sobre o valor do Contrato, até o 5.º (quinto) 

dia útil, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no subitem 14.2.2. desta Cláusula. 

14.2.2. - multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato, no caso de 

descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer obrigações, e no caso de rescisão 

administrativa  por ato de responsabilidade da empresa. 

14.2.3. - na hipótese de rescisão do contrato, além da aplicação da multa correspondente, 

aplicar-se-á suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Americana, 

bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

14.2.4. - declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave 

dolosa tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Americana, que será concedida sempre que 

contratada ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e, após decorrido o prazo de 24 

(vinte e quatro) meses. 

14.3. - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 

empresa contratada com a Prefeitura de Americana ou, se for o caso, cobrada administrativa ou 

judicialmente. 

14.4. - As penalidades previstas neste subitem têm caráter de sanção administrativa, 

conseqüentemente, a sua aplicação não exime a contratada de reparação das eventuais perdas e 

danos que seu ato punível venha acarretar ao município de Americana. 

14.5. - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 

cabíveis. 

14.6. - Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante ou 

a contratada poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, 

quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

14.6.1. - desclassificação ou inabilitação, se a seleção se encontrar em fase de 

julgamento; 
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14.6.2. - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o 

Município de Americana, cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral (CRC) no 

Município de Americana e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 

 

15. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

15.1. - É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato 

convocatório do pregão e seus anexos, observado para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data fixada para recebimento das propostas, podendo este ser formalizado por meio de 

requerimento endereçado ao pregoeiro, devidamente protocolado no Protocolo Geral, à Av. Brasil, 

n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP) ou encaminhado por meio do e-mail:  

luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br, no horário das 09h00 às 16h00. 

 

15.2. – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Pregoeira e encaminhadas 

por intermédio do e-mail: luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br aos cuidados da Unidade de 

Suprimentos ou protocoladas pelos interessados até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada 

para recebimento das propostas na Prefeitura Municipal de Americana, Protocolo Geral, à Av. 

Brasil, n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP), no horário das 09h00 às 16h00. 

  

15.3. - As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente 

informal. 

 

15.4. - Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Americana, Protocolo 

Geral, à Av. Brasil, n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP) ou encaminhados por meio do e-

mail: luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br, no horário das 09h00 às 16h00 horas. 

 

15.5. - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

 

16. DISPOSIÇÕES  GERAIS 

16.1. -  A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas 

as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos. 

 

16.2. - Não serão aceitos envelopes proposta e habilitação entregues após o horário estabelecido 

no preâmbulo deste Edital. 

 

16.3. - É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

16.4. - Fica assegurado ao Município o direito de, por razões de interesse público, revogar, a 

qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando 

ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 

16.5. - Os licitantes assumem  todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

esta Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

do resultado do processo licitatório. 

 

16.6. - Os licitantes são responsáveis pela veracidade das informações e autenticidade dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

16.7. - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão, os dias consecutivos, exceto quando for 

mailto:luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br
mailto:luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br
mailto:luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br
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explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 

Municipio de Americana. 

 

16.8. - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas/lances forem 

desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que ensejaram 

sua inabilitação ou desclassificação. 

 

16.9. - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes, ficarão à 

disposição para retirada na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Americana, após a 

celebração do contrato. 

 

16.10. - Informações sobre o andamento da licitação, poderão ser obtidas nos dias úteis de 09:00 

às 16:00 horas, no endereço constante do preâmbulo do edital, ou através do fone: (19) 3475-9046. 

 

16.11. - No que for omisso este edital, aplicar-se-ão as disposições das Leis 8.666/93 e suas 

alterações, Lei Federal n.º 10.520/02 e Decreto Municipal n.º 8.423/10. 

 

16.12.  - Para todas as questões divergentes, oriundas da presente licitação, não  resolvidas  

administrativamente,  será  competente  o foro desta cidade e Comarca de Americana, excluído 

qualquer outro.     

 

                    

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, 16 DE MAIO DE 2022. 
                                                                                         

                                    

                                   

                                                                         Autorizo a publicação oficial  
 

 

    _______________________________________ 

                                                                                         José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores 

                                                                                         Secretário Adjunto de Administração  
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          ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA  

PREGÃO PRESENCIAL: 026/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.º 3.492/2022 
 

Proponente: _____________________________________________________________________ 

Endereço:  ______________________________________________________________________ 

Bairro:  _________________________________________________________________________ 

CEP: _________________________ Cidade: _______________________ Estado: ____________ 

Telefone: ____________________ Fax: ___________________E-mail_______________________ 

CNPJ: ______________________________________ IE: ________________________________ 

 

LOTE ÚNICO 
Item QTD OBJETO VALOR UNIT. 

MENSAL. 

VALOR 

TOTAL  

01 MÊS 

Locação mensal da Aplicação Gestão de Freqüência incluindo 

Aplicativo para celular, para um limite de até 5300 funcionários de 

acordo com as especificações do termo de referência acima, 

incluindo os serviços de atualização de versões on-line e 

atendimento por telefone, e-mail e remoto sem limite de chamadas. 

R$ 

MENSAL POR 

FUNCIONÁRIO

. 

R$ 

MENSAL  

02 MÊS 

Locação mensal do Software de Registro e Coleta das Marcações de 

Ponto DESKTOP para 05 pontos, incluindo os serviços de 

atualização de versões on-line e atendimento por telefone, e-mail e 

remoto sem limite de chamadas. 

R$ 

MENSAL POR 

PONTO.  

 

R$ 

ANUAL 

=== === VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO MENSAL  
=========== R$ 

=== === VALOR TOTAL POR 12 MESES ========== ============ R$ 

03 01 

- Serviço de levantamento, instalação, configuração e capacitação 

dos usuários referente a aplicação de gestão de frequência, aplicativo 

móvel e manutenção descentralizada; 

- Serviço de instalação de 20 softwares de registro e coleta das 

marcações de ponto com capacitação e acompanhamento da TI da 

Prefeitura que ficará responsável pela instalação dos demais.  

- Os serviços deverão ser executados em até 15 dias úteis. 

========== R$ 

 VALOR TOTAL GLOBAL --------------------------------------------------------- R$ 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ITENS 1 E 2: Mensalmente em parcelas, do aceite de cada N.F. 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ITEM 3: 28 dias do aceite da N.F. da implantação.     
 

            Serão aceitas até 03 (três) casas decimais no preço unitário do item ofertado. 

 

Serão desclassificadas as empresas que deixarem de cotar algum item, bem como aquelas  

propostas que apresentarem preços do item superiores aos preços médios indicados na 

planilha de orçamento disponível para consulta no processo. 
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A (s) licitante (s) vencedora (s) deverá (ao) apresentar, no prazo de 48 horas: 

 

1) A proposta de preços atualizada. 

 

 

TESTE DE ACEITE: Conforme Memorial Descritivo do Anexo IX. 

 

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: Conforme Termo de Referência do Anexo IX. 

 

 

PRAZO DO CONTRATO: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados 

da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos 

termos do artigo 57, II da lei 8666/93. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado exclusivamente na quinta-feira 

após o 28º (vigésimo oitavo)dia corrido do aceite da nota fiscal. A contratada deverá apresentar a 

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014 e 

a Certidão de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS juntamente com a nota fiscal, para fins de 

comprovação das condições de habilitação conforme previsto no artigo 55, XIII da Lei Federal 

8.666/93. 

 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS, a contar da data da entrega da proposta. 

 

 

__________________________, ______ de __________________ de 2022. 

 

________________________________________ 

Representante Legal 

RG /CPF: 

 

 

 

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:  

 

NOME ____________________________________________________________________ 

CARGO ___________________________________________________________________ 

RG Nº _____________________________________________________________________ 

CPF  Nº____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL _________________________________________________ 
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ANEXO II 

                           TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE DE SUPRIMENTOS  

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO EM 

GESTÃO DE FREQUÊNCIA DE PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA DO ANEXO IX” 

 

A empresa ________________________________, com sede na ___________________CNPJ n.º 

_________________, representada pelo (a) Sr. (a) __________________, CREDENCIA o(a) 

Sr.(a) ________________________(CARGO), portador (a) do R.G. n.º ____________________e 

CPF. n.º ________________________, para representá-la perante a Prefeitura Municipal de 

Americana em licitação na Modalidade Pregão Presencial n.º 026/2022, podendo formular lances, 

negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de 

recursos em todas as fases licitatórias. 

 

_________________ (SP), aos ________ do mês de __________ de 2022. 

 

 

____________________________ 

                                                                                                  Nome 

____________________________ 

                                                                                                 R.G/CPF 

____________________________ 

Cargo 

 

Obs: Esta procuração deverá ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), FORA DOS ENVELOPES, no 

ato da abertura da sessão do Pregão. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE DE SUPRIMENTOS  

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO EM 

GESTÃO DE FREQUÊNCIA DE PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA DO ANEXO IX” 

 

 

A empresa ___________________________, localizada na ___________________, CNPJ n.º 

__________________, por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela 

presente declarar o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, estando ciente que, constatada 

a não veracidade de quaisquer das informações e/ou de documentos fornecidos, poderá sofrer as 

sanções previstas no artigo 7º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, alem das disposições do 

Decreto Municipal n.º 8423/10.  

 

 

 

_____________________, aos _____ dias do mês de ________________ de 2022. 

 

 

____________________________ 

                                                                                                  Nome 

____________________________ 

                                                                                                 R.G/CPF 

____________________________ 

Cargo 

 

Obs: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, FORA DOS ENVELOPES, no ato 

da abertura da sessão do Pregão. 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR 

 

 

 

Declaro para os devidos fins, que a empresa ____________________________, 

não está suspensa temporariamente de participar em Licitação pública, e que não possui 

impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Americana. 

 

Declaro, ainda, que a empresa em tela, não sofreu declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com as Administrações Públicas: Federal, Estaduais ou Municipais. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

(data) 

 

 

 

__________________________________ 

(representante legal) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO À SUA 

HABILITAÇÃO 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE DE SUPRIMENTOS  

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO EM 

GESTÃO DE FREQUÊNCIA DE PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA DO ANEXO IX” 

 

Prezados Senhores:  

A empresa ________ (Nome da Empresa)_________, estabelecida à __________(Endereço 

Completo)__________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº__________________, declara sob 

as penalidades cabíveis a inexistência de fato superveniente impeditivo a sua participação no 

Pregão Presencial Nº 026/2022. 

 

Atenciosamente, 

 

_________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Cargo:  

Carteira de Identidade n.º 

CPF n.º 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO REFERENTE AO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO  

XXXIII DO ART.  7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL: N.º 026/2022 

 

(Nome da empresa) __________________________________________________ inscrita no 

CNPJ n.º ______________________________________ por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr. (a) _____________________________________________ portador(a) da Carteira 

de Identidade n.º ______________________ e CPF n.º _______________________________, 

DECLARA para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

 

 

_________________________________ 

(data) 

 

__________________________________ 

(representante legal) 

 

 

(OBSERVAÇÃO: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 

Pregão Presencial nº 026/2022                            Pág.21 /37    

 

ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 

TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA 

HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP) 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, 

que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui 

qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declaro conhecer na 

íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista 

somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei 

complementar, no procedimento licitatório do Pregão nº 026/2022, realizado pela Prefeitura 

Municipal de Americana. 

 

 

_______________________________ 

(Local e Data) 

 

________________________________ 

(Assinatura, Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO VIII  -   Minuta Do Contrato 

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AMERICANA E A EMPRESA  “________” A “LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO EM GESTÃO 

DE FREQUÊNCIA DE PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA DO ANEXO IX DO EDITAL” 

  

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AMERICANA, pessoa jurídica de direito  público interno, com sede à Avenida Brasil,  n.º  85,  

nesta  cidade, CNPJ número 45.781.176/0001-66, neste ato representada pelo Sr.xxxxxxxx, 

conforme disposto no Decreto Municipal nº 12.918 de 14/02/2022, portador da cédula de 

identidade RG nº xxxxxxx, CPF nº xxxxxxxx, residente e domiciliado, nesta cidade, doravante 

denominada simplesmente "PREFEITURA" e, de outro lado a empresa ______________., com  

sede a Rua _____________, n.º __, na cidade de __________ (___), com CNPJ (MF) 

____________, Inscrição Estadual ___________, neste ato representada pelo Sr. 

________________, (cargo-ocupado), portador do R.G. n.º ______, CPF _________, residente e 

domiciliado à Rua _________, n.º ____ – Bairro ______, na cidade de _________ (___), 

doravante denominada simplesmente "CONTRATADA",  tem entre si, como justo e acertado, o 

presente instrumento, que reger-se-á segundo as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
1.1. Através de Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Presencial n.º 026/2022, 

Processo Administrativo de n.º 3.492/2022, a "PREFEITURA" selecionou e ajusta com a 

"CONTRATADA” A “LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO EM GESTÃO DE FREQUÊNCIA DE 

PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AMERICANA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO ANEXO IX DO EDITAL”, 

no valor e de conformidade com o que segue:  

 
Item QTD OBJETO VALOR UNIT. 

MENSAL. 

VALOR 

TOTAL  

01 MÊS 

Locação mensal da Aplicação Gestão de Freqüência 

incluindo Aplicativo para celular, para um limite de até 

5300 funcionários de acordo com as especificações do 

termo de referência acima, incluindo os serviços de 

atualização de versões on-line e atendimento por telefone, 

e-mail e remoto sem limite de chamadas. 

R$ 

MENSAL POR 

FUNCIONÁRIO

. 

R$ 

MENSAL  

02 MÊS 

Locação mensal do Software de Registro e Coleta das 

Marcações de Ponto DESKTOP para 05 pontos, incluindo 

os serviços de atualização de versões on-line e 

atendimento por telefone, e-mail e remoto sem limite de 

chamadas. 

R$ 

MENSAL POR 

PONTO.  

 

R$ 

ANUAL 

=== === VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO MENSAL  
=========== R$ 

=== === VALOR TOTAL POR 12 MESES ========== ============ R$ 
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03 01 

- Serviço de levantamento, instalação, configuração e 

capacitação dos usuários referente a aplicação de gestão 

de frequência, aplicativo móvel e manutenção 

descentralizada; 

- Serviço de instalação de 20 softwares de registro e 

coleta das marcações de ponto com capacitação e 

acompanhamento da TI da Prefeitura que ficará 

responsável pela instalação dos demais.  

- Os serviços deverão ser executados em até 15 dias úteis. 

========== R$ 

 VALOR TOTAL GLOBAL --------------------------------------------------------- R$ 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO 

2.1. Face ao disposto na cláusula primeira, e de acordo com a proposta apresentada, a 

“PREFEITURA" ajusta com a "CONTRATADA" os serviços objeto da licitação pelos valores 

unitários definidos na tabela da cláusula primeira deste contrato e valor total global de R$ 

_______ (___________). 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE DE PREÇOS E DO 

PRAZO 

 

DO PAGAMENTO 

3.1. A Prefeitura Municipal de Americana se compromete a realizar o pagamento à 

"CONTRATADA" de acordo com a proposta apresentada pela mesma, ou seja, o pagamento será 

efetuado exclusivamente na quinta-feira após o 28º (vigésimo oitavo) dia corrido do aceite da nota 

fiscal. 

3.1.1 - Ocorrendo erro na apresentação de notas fiscais, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor 

para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova 

nota fiscal devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não sendo devida, neste 

caso, correção sobre os valores. 

3.1.2 - Para comprovação da obrigação prevista no item 5.1,b deste instrumento, a detentora da 

Ata deverá comprovar a Regularidade Fiscal, mediante apresentação, junto à Nota Fiscal/Fatura, 

de cópia, da Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo contribuições sociais, nos 

termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014) e a Certidão de Regularidade Fiscal – 

CRF do FGTS. 

3.1.3 - O não-pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três 

centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo 

pagamento.  

 

3.2. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste 

instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, II 

da lei 8666/93. 

 

3.3. Havendo renovação o índice de reajuste a ser aplicado é o IPCA/IBGE ou outro que venha a 

substituí-lo. 

 

3.4. Os serviços deverão ser executados em observância as especificações constantes no Anexo IX 

do Edital do Pregão Presencial nº 026/2022 que integra este termo independente de transcrição. 
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CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS  
A licitante vencedora será remunerada, desde que cumpra a obrigação, com os recursos 

financeiros previstos nas dotações orçamentárias: 

02.05.01.33.90.40 – Ficha 142 – Secretaria de Administração. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

 

5.1. São obrigações da CONTRATADA além daquelas arroladas nos Anexos I e IX do Edital do 

Pregão nº 026/2022: 

a) O pagamento de todos os tributos quer municipais, estaduais e federais, que incidam ou venham 

a incidir sobre a contratação ora ajustada. 

b)  Manter e comprovar, quando a administração solicitar, durante toda a execução do contrato, as 

obrigações de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

O regime de execução do contrato é o de empreitada por preço unitário. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES E DA MULTA  
 

Pela desistência ou inexecução total ou parcial do contrato, sujeitar-se-á a "CONTRATADA" à 

aplicação das seguintes penalidades: 

 

I – multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento ou 

cumprimento irregular de quaisquer obrigações ou, ainda, no caso de rescisão administrativa por 

ato de sua responsabilidade; 

 

II – multa de 1% (um por cento) por dia em que ocorrer atraso ou descumprimento na prestação do 

objeto licitado, sem justificativa aceita pela Administração, calculada sobre o valor do contrato até 

o 5º dia útil, após o que aplicar-se-á a multa, prevista no item I desta cláusula; 

 

III - As multas previstas nos incisos anteriores serão descontadas em moeda corrente dos 

pagamentos eventualmente devidos a “CONTRATADA”, ou cobradas administrativa ou 

judicialmente; 

 

IV - Além das estipulações constantes deste contrato, se sujeita a “CONTRATADA” às demais 

penalidades prescritas no artigo 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, 

preconizadas, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 11.09.90). 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO 

 

O contrato poderá ser rescindido pela "Prefeitura", no todo ou em parte, de pleno direito, em 

qualquer tempo, isento de quaisquer ônus ou responsabilidades, independentemente de ação, 

notificação ou interpelação judicial, quando se verificar: 

 

I - O descumprimento das cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
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III - A paralisação do fornecimento/serviços sem justa causa e sem prévia comunicação à 

Prefeitura Municipal; 

IV - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem expressa 

anuência da Prefeitura; 

V - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

VI - O descumprimento à Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que rege as licitações; 

 

Parágrafo Único: Ficam assegurados à “Contratante” os direitos de rescisão administrativa, 

enunciados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

 

CLÁUSULA NONA: DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO E  

DA LEGISLAÇÃO 

 

I - Faz parte integrante deste instrumento, o Procedimento Administrativo n.º 3.492/2022, Pregão 

Presencial n.º 026/2022, e especialmente a íntegra da proposta da contratada; 

 

II - Este contrato é regido pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações  

posteriores.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO   
Fica eleito o foro desta cidade e Comarca de Americana, com exclusão de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja para solucionar questões oriundas do presente contrato não resolvidas 

administrativamente. 

 

 

Por estarem de pleno e perfeito acordo, foi lavrado o presente instrumento, em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, que vai assinado pelas partes e pelas testemunhas de rol abaixo. 

 

Prefeitura Municipal de Americana, aos ____ de _____________ de 2022. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

Sr.xxxxxxx 

Secretário Municipal de xxxxxxx  

 

 

 

___________________________________ 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 
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ANEXO IX – MEMORIAL DESCRITIVO 

 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS  

A Solução em Gestão de Frequência a ser locada deverá ser composta por softwares web ou 

módulos/telas especificadas a seguir, sendo que, contudo, devem estar 100% interligadas e 

integradas, para gestão de ponto eletrônico dos funcionários da Prefeitura Municipal de 

Americana, para tratamento das justificativas e atestados, bem como controle de jornadas, tabelas 

de horários, etc., através de processos automatizados eficientes e simplificados para atender as 

áreas da Prefeitura que possuam ou venham a possuir controle de freqüência eletrônico, em geral 

de acordo com a Portaria n
o
 671/2021 do MTE. 

 

1 – A APLICAÇÃO/SOFTWARE WEB DE TRATAMENTO DE PONTO E GESTÃO DE 

FREQUÊNCIA A SER LOCADA DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  

1.1 – Da Documentação 

1.1.1 - A Contratada deverá fornecer documentação, manuais, suporte e treinamento para a 

Prefeitura Municipal de Americana, para instalação, implantação e utilização do sistema na 

Prefeitura Municipal de Americana; A Contratada deverá proceder com todo processo de 

implantação e parametrização e alimentação de dados via importação de arquivos quando em lote; 

1.1.2 - Deverá fornecer todos os scripts de instalação e inicialização do sistema para a equipe 

técnica de sistemas, banco de dados e/ou suporte/hardware da Prefeitura Municipal de Americana, 

em servidor de versionamento; 

1.1.3 - Deverá fornecer documentação contendo especificação técnica dos ambientes de 

homologação e produção, incluindo equipamentos necessários para o total e correto 

funcionamento da aplicação, incluindo servidores, switches, firewall, balanceadores de carga, 

servidores proxy, assim como parâmetros de configuração destes equipamentos, e sendo os 

requisitos atendidos, o desempenho e performance deverão atender às exigências da Prefeitura 

Municipal de Americana; 

1.1.4 - Deverá fornecer documentação do banco de dados contendo Modelo Entidade 

Relacionamento e Dicionário de Dados; 

1.1.5 - Deverá fornecer documentação contendo relação de tecnologias, linguagens de 

programação e sistemas utilizados; 

1.1.6 - Deverá fornecer documentação contendo especificação técnica das funcionalidades e/ou 

serviços disponíveis no sistema, caso possua mecanismo de integração a outros sistemas, através 

de API específica; 

1.1.7 - Deverá fornecer documentação contendo endereço do servidor de versionamento e 

informações técnicas sobre os procedimentos de atualização do sistema; 
1.1.8 - Possuir manual com índice, impresso ou em formato de impressão para consulta dos 
administradores e usuários, contendo todas as informações de operacionalização dos sistemas. 
 
1.2 – Da Autenticação de usuários e controle de acesso 
1.2.1 - Deverá possuir cadastro de usuário solicitando nome ou código de usuário ou e-mail e 
senha, a critério da Prefeitura Municipal de Americana; 
1.2.2 - Deverá possuir recuperação de senha, solicitando nome ou código de usuário ou e-mail; 
1.2.3 - Deverá possuir controle de acesso de usuário solicitando nome ou código de usuário ou e-
mail e senha; 
1.2.4 - A autenticação deverá ser feita confrontando as credenciais do usuário em banco de dados 
próprio do sistema. 
1.2.5 - A senha do usuário deverá possuir no mínimo 8 caracteres e deverá ser armazenada em 
banco de dados de forma criptografada, através dos algoritmos RSA ou SHA; 
1.2.6 - Em caso de 3 (três) tentativas falhas de autenticação, em curto espaço de tempo, o 
sistema deverá identificar como tentativa de invasão, registrar data e hora, o endereço IP e o nome 
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de usuário de todas as tentativas de acesso falhas, e apresentar sistema redundante de autenticação, 
como, por exemplo, sistema captcha, para prosseguir com a autenticação; 
1.2.7 - Deverá ser possível o cadastramento de no mínimo 1 e no máximo 3 senhas Master, com 
acesso a todas as funcionalidades do sistema; 
1.2.8 - O usuário Master deverá ser capaz de cadastrar e configurar individualmente as 
permissões de acesso aos recursos do sistema para quantos usuários administradores forem 
necessários; 
1.2.9 - Deverá possuir controle de acesso ao sistema configurável por usuário e grupo de 
usuários pelos usuários administradores e Master, com configuração das funcionalidades 
acessíveis a cada usuário ou grupo de usuários; 
1.2.10 - Deverá permitir a suspensão e o cancelamento do acesso de qualquer usuário rapidamente 
através da senha Master; 
1.2.11 - Deverá registrar as operações realizadas pelos usuários armazenando data e hora, usuário 
e operação realizada; 
1.2.12 - Controle de acesso ilimitado, dentro das permissões, com uso de senha; 
1.2.13 – Deve operar sem limites de usuários. 
1.2.14 – Deverá ser possível configurar a autorização das funcionalidades do sistema (opções de 
menus) para cada usuário. 
 
1.3 - Da Segurança do Sistema 
1.3.1 - Deverá possuir proteção contra ataques de injeção de código SQL em todas as 
funcionalidades do sistema; 
1.3.2 - Deverá possuir proteção contra ataques XSS, através de mecanismo que garanta a origem 
da requisição de cliente, caso o sistema ou parte dele faça uso do protocolo HTTP; 
1.3.3 - Deverá possuir mecanismo de agendamento de cópia de segurança tanto dos dados 
quanto dos executáveis do sistema, acessível por usuário Master, que permita configuração de 
periodicidade e mídia de destino; 
1.3.4 - Deverá possuir documentação para execução dos mecanismos de recuperação de cópia de 
segurança dos dados. 
1.3.5 - Deverá possuir mecanismo de exportação de toda a base de dados, a qualquer momento, 
pelo usuário Master, em formato SQL. 
 
1.4 – Da Compatibilidade 
1.4.1 - Deverá ser uma aplicação web, com todas as funcionalidades acessíveis através de 
navegador de Internet, sendo que para algumas telas ou funcionalidades, a critério da Prefeitura 
poderá ser exigida o acesso através de smartphones ou similares; 
1.4.2 - Deverá ser escrito na sua totalidade em linguagem de programação web, compatível com 
os propósitos do sistema em questão, com suporte técnico do fabricante, caso não utilize 
linguagem de programação de código aberto. Não será permitido que o sistema seja emulado. 
1.4.3 - Deverá ser totalmente compatível com os navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome, 

em suas mais recentes versões e nas 3 versões anteriores; 

1.4.4 - Deverá ser utilizar SGBD MS SQL Server 2019 ou superior; 

1.4.5 - Deverá possuir mecanismo de integração a outros sistemas, através de API própria, e 

estar 100% integrado com os sistemas de Recursos Humanos/Administração de Pessoal desta 

Prefeitura, em especial a Folha de Pagamento em suas diversas funcionalidades versões, 

principalmente os cadastros, eventos de folha (os quais deverão ser somados por competência e 

matrícula para utilização na ficha financeira de cada servidor), e o controle de frequência e todas 

as justificativas (com as informações de tipo, código, quantidade, descrição, data matrícula, 

especificando se em dia ou em hora); Deve integrar em tempo real a sua base com a base da folha 

de pagamento também através de Views, principalmente informações de férias, demais 

afastamentos; Deve permitir ambas as formas de integração para todos os dados necessários; Deve 

gerar arquivo (e permitir integração) detalhado das faltas que cada funcionário teve, especificando 

se foi em dias ou em horas, a quantidade, a data e o tipo de falta, inclusive se for injustificada; 

Deve integrar verificando se as informações cadastrais são iguais ou divergem, analisando e 

identificando pela tabela de horário se a carga horária semanal está de acordo com a folha de 



Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 

Pregão Presencial nº 026/2022                            Pág.28 /37    

pagamento; Deve gerar arquivo (e permitir integração) dos eventos da folha de pagamento, sendo 

que deve vir uma única linha por evento somado por funcionário, e no caso em que o funcionário 

falte o mês todo deve sempre gerar 30 dias de faltas para os mensalistas, ainda que seja mês de 31 

dias, 28 dias ou 29 dias; 

1.4.6 - Deverá ter seu código executável, incluindo scripts e toda documentação, 

disponibilizados em servidor de versionamento GIT ou SVN. 

1.4.7 - Deverá ter seu executável, incluindo scripts e toda documentação, disponibilizados para 

esta Prefeitura Municipal de Americana. 

1.4.8 - Deverá ser compatível com IPV6, inclusive para comunicação com os REPs. 

 

1.5 – Da Performance 

 

1.5.1 - Deverá ser capaz de ser acessado, de forma simultânea e concorrente, sem degradação do 

tempo de resposta aos demais usuários, por 100% dos usuários cadastrados no sistema; 

1.5.2 - Deverá suportar e armazenar em banco de dados carga de dados de 1 bilhão de marcações 

ao longo de 35 anos, de acordo com a seguinte estimativa: estimativa de dias trabalhados por 

funcionário no mês = 22 x 12 meses = 264 dias x 6 marcações diárias (entrada/saída) = 1.584 

marcações anuais x 5.300 servidores = 8.395.200 marcações por ano; 

1.5.3 - Serão contemplados todos os servidores desta Prefeitura, atualmente no total aproximado 

de 5.300 servidores; 

1.5.4 - O tempo total de cálculo/apuração de uma competência completa (30 dias), para o quadro 

completo de 5.300 funcionários da Prefeitura, não poderá ser maior que a 2 horas; 

1.5.5 - O tempo total para geração do espelho de ponto, no modelo da Portaria nº 671/2021, de 

uma competência completa (30 dias) de 5.300 funcionários não poderá ser superior a 5 minutos. 

1.5.6 - O tempo máximo para geração do arquivo de fechamento (competência de 1 mês 

completo com todos os servidores) com todos os eventos para integração com a folha deve ser de 

10 minutos; 

1.5.7 - Parametrizações e/ou customizações efetuadas para atender regra da Prefeitura não 

poderá ser utilizado como justificativa para baixa performance. 

 

1.6 – Da Regionalização 

1.6.1 - Deverá apresentar em sua totalidade, informações em português brasileiro, incluindo 

informações para os usuários em tela e relatórios; 

1.6.2 - Deverá apresentar informações referentes à data e hora em formato português brasileiro; 

1.6.3 - Possuir integração com o horário de verão cadastrado no sistema operacional, evitando que 

faça alteração manual em caso de início e fim do horário;  

1.6.4- Possuir possibilidade de sincronização do horário através do protocolo NTP, inclusive 

adotar para os registradores de ponto; 

1.6.5 - Deverá apresentar informações referentes a valores numéricos em formato português 

brasileiro; 

1.6.6 - Deverá apresentar informações referentes à moeda, em formato adequado à correta 

localização da informação, no caso de o sistema utilizar informações monetárias; 

1.6.7 - Além da legislação federal, CF, etc, deverá estar de acordo com eventual legislação 

estadual aplicável, e deve atender plenamente também a legislação municipal e interpretação da 

Secretaria de Negócios Jurídicos e Administração da Prefeitura. 

 

1.7 – Das Funcionalidades. 

 

1.7.1 - Deverá funcionar em conformidade com as regras definidas na CLT, nos Estatutos desta 

Prefeitura, com as regras definidas pela Portaria nº 671/2021 do MTE, e com interpretações 

jurídicas da legislação aplicável, inclusive municipal, visando atender as duas situações 



Prefeitura Municipal de Americana 
Estado de São Paulo 
Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 

Pregão Presencial nº 026/2022                            Pág.29 /37    

separadamente, quando necessário; E as telas/módulos/sistemas devem estar 100% interligadas e 

integradas; 

1.7.2 - Deverá controlar número ilimitado de relógios REP – Registrador Eletrônico de Ponto de 

qualquer modelo ou marca; 

1.7.3 - Deverá permitir a inclusão de escalas mensais para grupos específicos de profissionais e 

manter o histórico das escalas. Deve permitir o lançamento da escala uma única vez e gerenciar 

automaticamente por prazo indeterminado; 

1.7.4 - Deverá aceitar tratar e gerenciar o registro, ajuste e tratamento de 2 (duas) matrículas 

diferentes ativas para o mesmo servidor, identificado através do mesmo nº de PASEP, com 2 

(duas) jornadas de trabalho diferentes, sendo que o servidor com duas matrículas poderá efetuar 

suas marcações num mesmo relógio ou em mais de um relógio, de acordo com a necessidade da 

Prefeitura; 

1.7.5 - Deverá permitir o cadastramento "on line" dos equipamentos Relógios, 

independentemente de serem eletrônicos ou virtuais; 

1.7.6 - Deverá realizar monitoramento online de todos os relógios (eletrônicos ou virtuais) 

instalados, apresentando localização e estado de cada um, como ligado, desligado ou sem 

comunicação; Deverá fazer a leitura dos REPs automaticamente, em tempo real, ou diariamente, a 

critério da Prefeitura; Deve ter opção de leitura via arquivo AFD; deve gerenciar os NSRs, de 

modo a não permitir importação de dados redundantes, identificar possíveis NSRs já importados e 

que venham em nova importação com dados diferentes; 

1.7.7 - Deverá coletar e identificar digitais através dos REPs, possibilitando o cadastro dos 

servidores na base de dados do sistema, e permitindo a manipulação das digitais com segurança 

(envio das digitais coletadas do equipamento para outros REPs, exclusão no REP, etc.); 

1.7.8 - Deverá controlar todos os tipos de jornadas de trabalho: jornadas administrativas 

normais, jornadas de turno com obrigatoriedade de trabalho em jornadas com controle apenas por 

carga horária (com ou sem limites definidos no dia), jornada apenas por carga horária mensal, 

jornada apenas por carga horária semanal, jornadas flexíveis com horário e períodos de 

flexibilização, revezamentos com reconhecimento automático de permutas, marcação de refeição 

opcional ou obrigatória em todos os tipos de jornadas, opção de registro de intervalo para refeição 

automático, horários flexível de refeição com limites definidos em todos os tipos de jornadas, 

tolerâncias nas marcações, jornadas duplas (dois períodos de trabalho num mesmo dia), entre 

outras, sendo que a grande maioria dos servidores são mensalistas e deverá atender plenamente 

assim como os horistas (que são minoria); Deve manter histórico de todos os horários que cada 

servidor já possuiu (a partir de qual data foi considerado o horário e o horário em vigor); Deve ter 

registro de log, que permita, se necessário, identificar quando foi feita determinada alteração e por 

qual usuário;  

1.7.9 - Deverá permitir a composição de horários por ciclos de jornadas de qualquer tipo, com 

repetição programada, mantendo as seguintes características: controle completo de banco de 

horas, controle de períodos de compensações, controle de diversos calendários, conforme as 

diversas localidades da empresa, controle de diversos tipos de dia (normal, feriado, ponto 

facultativo com ou sem reposição, com compensação pelo dia trabalhado, sejam integrais ou 

parciais, etc.), com possibilidade de criação de tipos de dias específicos pelo usuário, sem 

necessidade de programação adicional; 

1.7.10 - Deverá executar as seguintes funções sem precisar de programação adicional: apuração 

de horas normais, apuração de horas extras em dias normais, apuração de horas extras em dias 

feriados, ou de folga, apuração de horas extras com percentuais diferenciados, apuração de 

atrasos, apuração de saídas antecipadas, apuração de saídas intermediárias, apuração de 

interjornadas, apuração de ausências, apuração de horas noturnas com período fixo ou de acordo 

com o horário realizado, quebra de dia às 24 horas ou em qualquer outro horário indicado pelo 

usuário, por exemplo, considerar das 22h às 5h ou até o término da jornada, alocação das 

ocorrências no dia da jornada ou nos dias em que realmente aconteceram, reconhecimento do dia 
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da jornada pelo dia da entrada ou pelo dia da saída, determinação de períodos de afastamento 

integral, determinação de períodos de afastamento parcial por tempo, determinação de períodos de 

afastamento parcial por horário, compensação automática dos atrasos e saídas antecipadas com 

limite de ocorrências e/ou de tempo num determinado período, cálculo das verbas para a 

alimentação da folha de pagamento; As horas extras serão apuradas em percentuais de 50% ou 

100%, ou outro, de acordo com as regras da Prefeitura; Deverá contemplar a regra de cômputo de 

hora extra até meia noite com um percentual e o outro após a meia noite (quando for o caso), e 

outra regra em que o percentual que for utilizado no início da hora extra deverá ser o mesmo até o 

término da jornada ainda que ultrapasse meia noite;     

1.7.11 - Deverá permitir cadastro de várias empresas, departamentos, cargos dos servidores e 

regime jurídico, se celetista ou estatutário ou outro, se horista ou mensalista, se cargos de 

confiança/comissionado, que permita a atribuição de determinadas regras de cálculo, relatórios, 

filtros, etc., de acordo com o cada um desses itens cadastrados; 

1.7.12 - Deverá permitir cadastro de digitais via equipamentos coletores de digitais hamster ou 

por REPs, armazenando, enviando e excluindo quando for preciso; 

1.7.13 - Deverá enviar para os equipamentos REP eletrônico ou virtual, de forma remota e 

automática, dados cadastrais e digitais para 1 (um) ou mais equipamentos REP; 

1.7.14 - Deverá coletar, de forma remota e automática, as marcações efetuadas nos equipamentos 

REP e de forma on-line e marcação por marcação para o relógio virtual; deve permitir também a 

coleta remota e manual, além de permitir a importação do arquivo AFD; 

1.7.15 - Deverá permitir cadastro de justificativas individuais e coletivas; 

1.7.16 - Deverá permitir a visualização do ponto diário dos servidores em formato, com 

informações e filtros que atenda as necessidades da Prefeitura; 

1.7.17 - Deverá permitir controle de tolerância parametrizada para entrada e saída; 

1.7.18 - Deverá permitir controle de abono e atrasos, faltas com registro de motivos, horas extras, 

saídas antecipadas, afastamentos, férias, licenças de saúde, congresso, justiça eleitoral com 

informação da data , cursos, licença prêmio, etc.; Deve permitir o controle total e correto de todos 

os tipos de faltas, inclusive permitindo identificar, tratar e exportar para o sistema de folha de 

pagamento, inclusive as faltas injustificadas e faltas justificadas com desconto (com prejuízo 

salarial); deve permitir o controle de greve com ou sem prejuízo salarial, permitindo, assim como 

nas demais modalidades de justificativas, o lançamento em lote em filtro por departamentos e/ou 

períodos; deve permitir o controle completo correto, completo e automático dos pontos 

facultativos, sejam com ou sem reposição, sejam integrais ou parciais; 

1.7.19 - Deverá permitir controle de vários bancos de horas (quantos forem necessários) e 

controle de compensação programável; 

1.7.20 - Deverá permitir controle de banco de horas e compensação; 

1.7.21 - Deverá permitir criar modelos de jornada de trabalho específica; 

1.7.22 - Deverá permitir ao usuário escolher o período de apuração de frequência; 

1.7.23 - Deverá permitir parametrização de regras e fórmulas definidas pelo administrador e/ou 

chefia; 

1.7.24 - Deverá apresentar apuração de totais de horas trabalhadas, horas normais, horas extras, 

faltas, atrasos, horas de adicional noturno, controle de descanso semanal remunerado, etc.; 

1.7.25 - Deverá possuir consulta de espelho ponto; 

1.7.26 - Deverá permitir justificar faltas e atrasos; Deve estar preparado para o lançamento, 

controle, e cálculo; Dever permitir a inclusão e exclusão de marcações dos funcionários, e também 

deve ter a opção de lançamento/exclusão de marcação em lote (todos os dias para um mesmo 

funcionário, ou coletivo) marcação para vários funcionários ao mesmo tempo; Deve ter a opção de 

gerar horários automaticamente, inclusive com opção que quebre o chamado “horário britânico”; 

Deve permitir o registro de intervalo automaticamente em todas as regras solicitadas pela 

Prefeitura, por exemplo, após 6h10 de trabalho, 15 minutos de intervalo para jornadas diárias 

maiores que 4h e inferiores a 6h11, etc; 
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1.7.27 - Deverá permitir notificação por e-mail para o chefe/gestor de eventos como HE, atrasos e 

faltas; 

1.7.28 - Deverá apresentar alerta ou indicação dos funcionários que fazem horas extras; 

1.7.29 - Deverá gerar relatórios em tela e nos formatos PDF, CSV, Excel, ODS (Open 

Document), Word e arquivo texto, além de ser possível fazer o envio dos mesmos formatos por e-

mail através da própria aplicação; 

1.7.30 - Deverá gerar relatórios com saída para impressora; 

1.7.31 - Deverá possuir relatório de histórico de horários / escalas dos servidores; 

1.7.32 - Deverá possuir relatório de visualização do ponto diário dos servidores; 

1.7.33 - Deverá possuir relatório de divergências dos servidores nas situações: faltas, horas de 

almoço menor ou maior, atrasos; 

1.7.34 - Deverá possuir relatório do espelho ponto do servidor; 

1.7.35 - Deverá possuir relatório de presença dos servidores com opções de filtro; 

1.7.36 - Deverá possuir relatório de escalas e grades de horários; 

1.7.37 - Deverá possuir ferramenta ou painel de inteligência de negócios para geração de 

relatórios para análise e estatísticas de informações como: faltas, atrasos num período, etc.; 

1.7.38 - Deverá permitir o cadastramento, checagem, manipulação (armazenamento, envio, 

exclusão, etc.) e identificação de digitais e tratamento do ponto, bem como a captura e 

cadastramento de digitais através de equipamento óptico de no mínimo 15.000 digitais, sendo 

mínimo de 03 (três) digitais por funcionário, bem como solução alternativa para cadastramento e 

tratamento de ponto de usuários que não sejam possíveis à leitura das digitais, sendo obrigatório 

no mínimo a opção de cartão de proximidade na configuração utilizada pela Prefeitura; 

1.7.39 - Deverá possuir opção dentro da própria aplicação que possibilite o acompanhamento das 

atualizações de versões, disponibilizando consulta das inovações ocorridas de uma versão para a 

outra, inclusive com ajuda para habilitá-las; 

1.7.40 - Deverá possibilitar a integração de forma automática com o Sistema de Folha de 

Pagamento sem a necessidade de ter que cadastrar uma informação nos dois Softwares, evitando 

assim o chamado retrabalho. Exemplo: Cadastro de Funcionários novos (admissões/inclusões), 

férias (deve acompanhar todo lançamento, alteração e exclusão da folha, pegando a informação 

automaticamente da folha de pagamento), afastamentos e/ou licença-prêmio (semelhante a férias, 

também deve puxar todas as informações e alterações do sistema de folha), etc.; o sistema deverá 

verificar se a carga horária semanal cadastrada no sistema de folha de pagamento é a mesma de 

acordo com a tabela de horários cadastrada no sistema de tratamento do ponto eletrônico emitindo 

alerta via email quando identificar esta ou outras divergências possibilitando também a emissão de 

relatório das divergências; (Deve haver a colaboração da empresa fornecedora da folha de 

pagamento); 

1.7.41 - As impressões digitais dos funcionários cadastradas no próprio relógio devem ser 

armazenadas dentro do banco de dados da própria Aplicação Web de Gestão de Ponto e 

Frequência tornando mais seguro o armazenamento das mesmas; 

1.7.42 - Deverá possibilitar monitoramento em tempo real da frequência dos funcionários quando 

houver comunicação satisfatória; 

1.7.43 - Deverá possuir módulo de banco de horas inteligente e automático. Com base em 

parâmetros deve creditar ou debitar do saldo de maneira automática, sem a necessidade de dar 

manutenção em cada evento que ocorrer; 

1.7.44 - Deverá possuir calendário de datas, permitindo o cadastro e manutenção de feriados 

nacionais, estaduais e municipais, bem como pontos facultativos, onde seja possível a 

identificação de dias da semana, sendo: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 

Deve atualizar o horário de verão automaticamente e enviar a informação automaticamente para 

os REPs nas viradas (início e fim) do horário de verão. Deve permitir o lançamento, controle e 

tratamento, rápido, fácil, correto e preciso de todas as formas de Pontos Facultativos (e para todos 

os horários e/ou escalas de trabalho possíveis), sejam pontos facultativos integrais, ou a partir de 
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determinado horário, ou após determinado horário, e sejam qualquer um deles pontos facultativos 

com ou sem reposição, atendendo também às regras de exceção, como por exemplo a não 

aplicação dos servidores que fazem escala e trabalham de final de semana, aos quais não se 

aplicam as regras dos pontos facultativos, de acordo com as regras da Prefeitura. O sistema deve 

estar apto a tratar todas as regras da Prefeitura de desconto dos funcionários, principalmente a 

regra de só descontar sábado, domingo, feriado e ponto facultativo sem reposição, do funcionário 

que faltar com prejuízo de vencimentos a semana toda (faltas injustificadas com faltas justificadas 

com desconto); bem como a regra de perder o DSR se tiver a partir de uma falta injustificada que 

tenha na semana; entre outras regras relacionadas ao DSR. Deverá atender as regras que decorram 

da análise da semana, mesmo na semana que incidam sobre duas competências, calculando, 

gerando arquivos e relatórios corretamente;  

1.7.45 - Deverá possuir range de competência em todos os relatórios, evitando que tenha que 

voltar backup para imprimir informações de períodos anteriores; 

1.7.46 – As atualizações devem ser executadas via Internet, sem a necessidade a agendar técnicos 

e depender de agendas; 

1.7.47 - Deverá possuir Relatório que auxilie a apuração do resultado do Plano de Carreira, 

relatório para fins de licença-prêmio, adicional por tempo de serviço, sexta-parte, e certidões, e 

todas essas informações devem estar disponíveis e integradas com a folha de pagamento (datas, 

tipos de faltas e quantidades) evitando contagem manual e retrabalho; 

1.7.48 – A Aplicação deverá possibilitar que todos os Relatórios sejam enviados por e-mail, 

1.7.49 – A aplicação deverá emitir avisos em tela, se a Prefeitura assim o desejar, sempre que um 

ou mais funcionários estiverem irregulares com o que determina a legislação de Inter jornadas e 

intrajornadas, identificando o funcionário e o dia da ocorrência; 

1.7.50 – A aplicação deverá atender a todas as particularidades e regras de gestão de frequência 

da Prefeitura de Americana; 

1.7.51 - A licitante vencedora está obrigada a prestar serviços de suporte por telefone, e-mail e 

remoto para os usuários da solução, além de possibilitar a atualização de versão via internet. 

Todos esses serviços são ilimitados, podendo o usuário utilizá-los quantas vezes achar necessário 

e o atendimento deve ser imediato; e a solução deve ser sanada imediatamente, salvo quando 

depender de desenvolvimento/programação que não poderá demorar mais que 24 horas para 

solução; as soluções devem ser testadas antes de serem entregues não gerando novos prazos para 

entrega do que já foi solicitado e não solucionado; 

1.7.52 - Para o atendimento de todas as regras, o procedimento de manutenção deve ser prático, 

rápido, e sem necessidade de repetição, e nenhum cálculo ou registro pode ficar errado nem em 

discordância com a solicitação da Prefeitura e sua necessidade; as telas da(s) aplicação(ões) 

devem ser práticas, fáceis de usar, o ambiente agradável e dedutível pelo usuário; 

1.7.53 - Deverá tratar os cargos em confiança que não possuem controle de ponto, armazenando 

os registros e disponibilizando-os para relatórios se necessário, porém não exportar para a folha de 

pagamento esse tipo de funcionário, e deverá conter a opção de não geração de espelho de ponto 

dos funcionários em confiança ou comissionados junto com a geração (em lote) de todos os 

demais funcionários; 

1.7.54 - Disponibilizar filtros por departamento, cargo, função, etc., para lançamento, consulta, 

relatórios, exportação, tratamento, etc.; 

1.7.55 - O espelho ponto deverá refletir fielmente o cálculo e o que será exportado, ele é o 

instrumento para conferência do ponto do servidor; 

1.7.56 - Deve permitir o lançamento de observação (exemplo: número de protocolo) na tela de 

lançamento de justificativas;  

1.7.57 - Todas as parametrizações liberadas, configuradas ou customizadas, devem ficar 

permanentemente no sistema, e não pode deixar de atender determinada regra, por exemplo, na 

atualização do sistema, etc. devendo ter documentado toda parametrização e programação usada 

de modo que NUNCA em hipótese alguma, uma regra pré-estabelecida, implantada e conferida 
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pare de funcionar, ou não funcione mais corretamente; essas alterações não poderão acarretar 

perda significativa de performance; 

1.7.58 - Deve ter a opção de bloqueio, onde ninguém mais poderá fazer manutenção que reflita 

em competência já encerrada;  

1.7.59 - Os dias da competência em andamento deverão estar disponíveis no sistema para 

manutenção no mesmo dia da ocorrência; 

1.7.60 - Deverão ficar disponíveis para os usuários as competências anteriores para visualização e 

geração de relatórios; 

1.7.61 - Os relatórios, em especial o espelho de ponto somente pode aparecer ou ser gerado se 

tiver informação e só pode trazer informação do período apurado de acordo com a data de início 

do cadastro e baixa, bem como os dados para exportação para a folha;  

1.7.62  -  Deverá ter opção de bloqueio de horas extras, por funcionário, por departamento ou 

geral e liberação apenas se autorizado, disponibilizando na tela de liberação um campo para 

observação onde poderá, por exemplo, ser lançado o número do protocolo.  

1.7.63– Possuir Aplicativo onde os despachos, registro de marcação de trabalho externo consulta 

das marcações possam ser efetuados via celular e aparelho móvel;  

1.7.64– O Aplicativo Móbile para registro de marcações com geolocalização deve conter as 

seguintes especificações mínimas:  

- Registrar a localização do funcionário no momento da batida. 

- Possibilitar que seja exigido que tire uma foto no momento da batida e isso ser opcional podendo 

ser configurado por funcionário 

- Permitir batidas off-lines para quando o dispositivo não tiver conexão com a internet, quando a 

conexão voltar, enviar automaticamente todas as batidas realizadas. 

- Identificar tentativas de alteração de data e hora tanto para o futuro, quanto para o passado, 

mesmo estando off-line, invalidando as batidas realizadas com horário modificado. 

- Possibilitar que o próprio usuário consulte as suas batidas realizadas exibindo o local registrado 

em um mapa dentro do próprio aplicativo 

- Não permitir batidas com geolocalização falsa, com uso de aplicativos como FakeGPS. O 

aplicativo deve identificar a tentativa e não validar a batida. 

- Possuir botão especial para registro de plantão extra (configurável), sendo que a marcação feita 

neste botão não deverá compor o espelho de ponto oficial e sim cair em controle separado 

fornecendo relatório gerencial e totalizando em verba separada (Verba Plantão Extra) para o envio 

automático para a folha de pagamento; 

1.7.65 – Possibilitar cadastro do mesmo funcionário e mesmo PIS em mais de um registro de 

trabalho; 

1.7.66 – Possibilitar que um funcionário com duplo vínculo registre o seu Ponto e um mesmo 

equipamento sem a necessidade de utilizar a digital de cada mão para um registro;  

1.7.67 – Possibilitar cadastro de horário semanal para os médicos; 

1.7.68 – Tratar horário 12/36 da enfermagem e controle de escala depois de incluído um ciclo de 

repetição; 

1.7.69– Conter painel de fácil utilização para troca de folga e de horários;  

1.7.70 - Oferecer relatório de absenteísmo com a possibilidade de selecionar períodos (de 01 a 10 

de novembro) e competências (de 01/2020 a 04/2020) e podendo agrupar por empresa, por centro 

de custo, por setor, por cargo, por seção, por local e por departamento. 

1.7.71- Relatório de existência de dados e seu fim, com filtro por CPF e matricula, que exiba os 

dados cadastrais, informando sua finalidade, para atendimento ao LGPD. 

1.7.72 - Relatório termo de consentimento onde liste quais informações do colaborador serão 

registradas/controladas, sendo um descritivo dos campos de cadastros, para atendimento ao 

LGPD. 

1.7.73 - Operar via navegador e ser disponibilizado na internet, não necessitando instalações nas 

máquinas de usuários; 
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1.7.74 - Ser totalmente parametrizado e configurado na Aplicação Web de Gestão de Frequência; 

1.7.75 - Utilizar o mesmo banco de dados que a Aplicação Web de Gestão de Frequência utiliza, 

ou seja, a mesma base de dados, não necessitando assim de nenhum tipo de sincronização, sendo 

que toda alteração realizada via a Aplicação Web de Gestão de Frequência ou via a Aplicação 

Web Requerimento seja visualizada em ambos ao mesmo tempo. 

1.7.76 - Deve possibilitar que o responsável por cada departamento corrija as inconsistências dos 

seus funcionários, tais como: lançamento de marcações por esquecimentos, etc,  exclusão de 

marcações, etc., com acesso somente a manutenção e relatórios ou outra opção, somente se 

liberado pelo usuário Master, de funcionários a ele subordinado; Deve disponibilizar também, 

conforme necessidade, acesso apenas a opção de lançamento de justificativas, porém cada usuário 

poderá ter acesso a determinados tipos de faltas conforme permissão liberada pelo usuário Master, 

ou desenvolvida em 24 horas, sempre que solicitado,e também somente terá acesso ao grupo de 

funcionários determinado pelo usuário Master; a seleção do grupo de trabalhadores que ficarão 

disponível pra o usuário tratar ou consultar será feito por departamento (local de trabalho); Deve 

possibilitar o lançamento (inclusão) de marcações em lote para um servidor ou para vários 

(coletivo) simultaneamente;  Deve permitir o lançamento de determinados  tipos de faltas a 

critério da Prefeitura, tais como faltas abonadas; Deve permitir o lançamento de Greve Abonada 

e/ou Greve com prejuízo salarial, permitindo o lançamento em lote por períodos e por seleção de 

departamentos, conforme a permissão de cada gestor; 

1.7.77 - Deve possibilitar que cada usuário responsável por departamento tenha acesso apenas a 

funcionários do seu setor ou grupo de setores; Deverá permitir a visualização do ponto diário dos 

servidores em formato, com informações que atenda as necessidades da Prefeitura; 

1.7.78 - Deve armazenar em banco de dados todos os Requerimentos relacionados à frequência de 

funcionários, por exemplo, relacionado à falta abonada, eliminando assim o trâmite de papéis, 

estando os requerimentos todos digitalizados; Para certos casos, por exemplo nas faltas abonadas, 

tem que ser possível disponibilizar para todos os funcionários, certas opções, para que cada 

funcionário requeira sua falta, sendo que fará acesso ao sistema por meio de login e usuário 

próprio, preferencialmente com link acessado no portal do servidor, e esse requerimento deverá 

ser deferido pela chefia do funcionário;  

1.7.79 - Conter programa de consulta/impressão dos Requerimentos, com possibilidades de filtrar 

por funcionário, por situação/status, por tipo de requerimento e por período; 

1.7.80 - Possibilitar a parametrização de ilimitados níveis de aprovação de Requerimento, sendo 

que ao ser elaborado pelo funcionário, é enviado para o seu superior imediato que pode aceitar ou 

rejeitar. Quando rejeitar, o requerimento volta para o funcionário com status de rejeitado com os 

devidos motivos da devolução, quando aceitar, o requerimento é enviado para o respectivo 

secretário que poderá deferir ou indeferir o mesmo. Quando deferido ainda é enviado para uma 

aprovação de conferência do R.H. (através de integração com a folha de pagamento será feita a 

verificação se aquele servidor faz jus ao requerido) para em seguida alimentar automaticamente a 

Aplicação Web de Gestão de Frequência; 

1.7.81 - Receber assinatura eletrônica na elaboração e aprovação do Requerimento, se conveniente 

para a Prefeitura.  

1.7.82 - Todo Requerimento deve conter um logo do Brasão da Prefeitura, se assim a prefeitura o 

desejar; 

 

1.8 – Do ambiente e configurações mínimas a ser disponibilizado pela Prefeitura.  

1.8.1 - O sistema deverá funcionar nessa estrutura que a Prefeitura de Americana possui: 

- Servidor web: Tomcat 7.0 ou superior,  

- Bancos de dados: SQL Server 2019 

- Sistema Operacional do servidor: 2019 R2 64bits,  

- Processador Intel Xeon 2.5Ghz 16Gb de memória RAM 
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- Espaço em disco disponível para solução: 100GB (SSD) 

- Internet com IP Fixo para acesso remoto ao SERVIDOR. 

 

 

2 - O SOFTWARE DESKTOP DE REGISTRO E COLETA DAS MARCAÇÕES DE 

PONTO A SER LOCADO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: 

2.1 – Das Funcionalidades. 

2.1.1 - Possuir integração total com a Aplicação Web de Gestão de Frequência especificada no 

item I, oferecendo duas possibilidades: On-line - gravando as marcações diretamente no banco de 

dados da Aplicação sem a necessidade de exportação do arquivo do relógio e importação para o 

ponto (quando houver comunicação via Internet, Rede ou Antena - Rádio), e através de exportação 

/ importação de arquivo AFD (quando não houver comunicação via Internet, Rede ou Antena - 

Rádio); 

2.1.2 - Possuir integração com coletor biométrico, possibilitando a comparação de digitais 

registradas em banco de dados do próprio Sistema de Gerenciamento e Controle de Ponto; 

2.1.3 - Possibilitar a comparação de até 1000 digitais em no máximo 3 (três) segundos no sistema 

local “off-line”;  

2.1.4 - Possuir total segurança quanto ao arquivamento das marcações, salvando no mínimo 3 

vezes cada marcação efetuada;  

2.1.5 - Possibilitar a distribuição de permissões aos funcionários para fazerem marcações em 

relógios específicos a partir da central, sendo que os cadastros das digitais podem ser 

compartilhados entre os relógios, desta forma o cadastro da digital não precisa ser feito em vários 

relógios;  

2.1.6 - Apesar de ser DESKTOP, possibilitar o trabalho em modo “on-line” via Internet ou rede 

TCP/IP, sendo que quando da interrupção de conexão, trabalhar normalmente em modo “off-line”, 

sendo que quando do restabelecimento da conexão, todo o movimento “off-line” seja enviado 

automaticamente ao servidor da central e diretamente no banco de dados da Aplicação Web de 

Gestão de Frequência;  

2.1.7 - Possuir bloqueio da marcação para funcionários que se encontrar em afastamento ou em 

férias com base nas informações lançadas na Aplicação de Gestão de Frequência, inclusive 

informando no ato da marcação o motivo do bloqueio;  

2.1.8 - Possuir parâmetro de livre configuração para tolerâncias das marcações, bloqueando e 

alertando o servidor quando efetuar registro fora dos parâmetros de sua jornada sem a devida 

autorização, podendo o gestor ter acesso a todas as tentativas de marcação.  

2.1.9 - Ser de fácil reinstalação, de maneira que o próprio funcionário do CPD da PM DE 

AMERICANA o faça caso necessário;  

2.1.10 - Gravar as informações on-line e diretamente no banco de dados da Aplicação Web de 

Gestão de Frequência, eliminado assim a tarefa do usuário ter que ficar exportando o arquivo texto 

do Relógio e importando para a Aplicação Web de Gestão de Frequência;  

2.1.11 - Trabalhar com data e hora do servidor central evitando que se alterem horários para 

benefício próprio. Quando o mesmo estiver instalado em uma máquina isolada, ou seja, fora da 

rede e sem Internet deve possuir recurso interno que impossibilita esse tipo de ocorrência;  

2.1.12 - Possibilitar a configuração de aviso sonoro quando a marcação não for realizada com 

sucesso ou estiverem bloqueadas por motivo de afastamentos, férias e outros;  

2.1.13 - Possuir recursos que permita a marcação somente quando à hora extra estiver 

previamente autorizada, evitando que ocorra as chamadas horas extras desnecessárias;  

2.1.14 - Possibilitar a alteração das suas configurações diretamente da central, sem a necessidade 

de ter que ir de relógio em relógio para fazer;  
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2.1.15 - Possuir integração com o horário de verão cadastrado no sistema operacional, evitando 

que faça alteração manual em caso de início e fim do horário;  

2.1.16 – Possuir possibilidade de sincronização do horário através do protocolo NTP, inclusive 

adotar para os registradores de ponto. 
2.1.17  - Deverá ser instalada nas máquinas nas pontas de forma DESKTOP, apenas de trabalhar 

com horário do servidor central e gravar informações diretamente no servidor, 

2.1.18 - A licitante vencedora está obrigada a prestar serviços de suporte por telefone, e-mail e 

remoto para os usuários da solução, além de liberar programa de instalação de versão pela 

internet. Todos esses serviços são ilimitados, podendo o usuário utilizá-los quantas vezes achar 

necessário. 

 

3– Do teste, homologação e aprovação da solução. 

3.1- Em até 3 (três) dias úteis após o encerramento da sessão pública do pregão, a licitante 

vencedora deverá entregar na Secretaria de Comunicação e TI, Unidade de Sistemas, um 

equipamento notebook com todas as soluções objeto desta licitação devidamente instalados e 

configurados bem como um equipamento óptico coletor de biometria que esteja em conformidade 

com o licitado; 

3.2– Não será permitido em hipótese alguma que se atualize versões durante o período de 

demonstração, ou seja, tudo deve estar inalterado em relação ao que foi entregue com o 

equipamento; 

3.3 - Em até 10 (dez) dias úteis após o encerramento da sessão pública do pregão,  a Unidade de 

Sistemas (SCTI)  juntamente com Administração de Pessoal (SA) irá agendar com a licitante 

vencedora, uma data para teste, homologação e aprovação da solução vencedora;  

3.4 - A empresa vencedora terá que demonstrar cada um dos itens constantes do Termo de 

Referência, provando que realmente a solução atende ao que está sendo solicitado, sendo que 

apenas um item não atendido, será motivo para desclassificação da empresa vencedora, sendo 

imediatamente convocada e segunda empresa melhor classificada no referido pregão 

 3.5 – A demonstração será realizada para equipe determinada pela SA  (Administração de 

Pessoal) e SCTI (Unidade de Sistemas e Suporte) que darão um aceite ou não para cada item 

demonstrado, sendo que tudo será registrado em ata; 

3.6 - No dia da demonstração, a empresa vencedora deverá carregar os dados de todos os 

servidores desta Prefeitura via arquivo texto de layout aberto com colunas fixas, de forma 

automatizada, com criação das escalas e jornadas e associação para os respectivos servidores; 

3.7 - Deverá carregar informações dos servidores e suas respectivas impressões digitais nos 

equipamentos Relógios eletrônicos ou virtuais, de acordo com os seus locais de trabalho; 

3.8 - Devem ser operadas, durante o período de homologação, por um único representante da 

proponente.  

3.9 - A demonstração total terá duração de até 3 (três) dias úteis se necessário.  

3.10 - Após o teste e homologação, a Prefeitura terá até 10 (dez) dias uteis para aprovação da 

solução.  
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ANEXO  X – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DA EMPRESA, DE 

SERVIDORES COM VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022 
 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF nº (000), sediada (Endereço Completo), DECLARA, sob as penas 

da lei, que até a presente data, para os fins a quem possa interessar, que não possui em seu quadro 

de sócios e/ou dirigentes: membro, servidor ou dirigente, do órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação, nos termos previstos no artigo 9º da Lei 8.666/93. 

 

    

(Local e Data) 

 

 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número do CNPJ e entregue à Pregoeira, FORA DOS ENVELOPES no momento da 

abertura da sessão do Pregão. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


