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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

PREGÃO ELETRÔNICO 053/2022 

 

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto 

Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito: 

 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DE 
FREQUÊNCIA E LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO - EXCLUSIVO 
PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses  

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º  075/2022 

Empresa: WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA - ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 10.786.517/0001-01 

 

ITENS 

Lote Item Código 

do 

produto/

serviço 

Descrição do produto/serviço Marca 

do 

produto 

Unidade 

de 

medida 

Qtde. Preço 

unitário 

Preço total 

LOTE: 

001 - 

Exclusivo 

ME | EPP 

1 38493 RELÓGIO PONTO  Características 

mínimas: O equipamento tem que ser 

homologado de acordo com a Portaria 

no 1.510/2009 MTE,  

• Utiliza sistema embarcado de 

gerenciamento, sem necessidade de 

instalação de software na máquina 

cliente, fornece interface de controle 

através de navegador web;  

• Possui sistema de impressão com 

corte parcial e total do papel; a 

impressão tem durabilidade de no 

mínimo 5 anos;  

• Os dados são gravados em memória 

não volátil tanto para a memória de 

trabalho (MT) como para a memória de 

registro permanente (MRP);  

• Capacidade de gerenciamento mínimo 

de até 15.000 colaboradores na 

memória de trabalho (MT);  

• Capacidade para armazenamento de 

registros em memória (MRP): 

8.000.000;  

• Calendário perpétuo, com opção de 

ajuste da data e hora e configuração do 

horário de verão;  

• O equipamento trabalha com leitura 

automática da quantidade de dígitos dos 

crachás (3 a 20 dígitos);  

• Possui botão para relação da emissão 

Henry/ 

Prisma 

Adv 

UN 10,00 1.399,00 13.990,00 
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instantânea dos eventos de ponto 

realizados nas 24 horas precedentes;  

• Sistema de Nobreak opcional com 

recurso de corte inteligente de energia 

quando o nível de energia baixar 

demais; 

• Capacidades mínima de 

armazenamento de digitais: 300, 1.900, 

9.500 ou 15.000 digitais;  

• Possui porta fiscal USB para coleta do 

arquivo AFD para auditoria dos dados 

do equipamento pelo fiscal do trabalho;  

• Sistema de importação e exportação 

de dados via segunda porta USB.  

• Sistema de identificação de status e 

eventos no equipamento: pelo próprio 

equipamento, aplicativo embarcado ou 

software gerenciador;  

• Possui sistema de gerenciamento 

inteligente. Valida as informações 

recebidas e as salva se precisar, dessa 

forma  

• Pode trabalhar com as seguintes 

tecnologias de identificação: Biometria, 

Código de barras e Proximidade 

Mifare, RFID e Unique. • Leitor 

biométrico: tipo ótico com resolução de 

500 DPI, mais resistente ao desgaste, 

riscos e alto desempenho na verificação 

da impressão digital; seguida colocando 

o dedo no sensor biométrico) - 

Capacidade de armazenamento de 

digitais: permite armazenar até 15.000 

digitais;  

• segunda entrada USB, por onde é 

possível a coleta por filtros de registros, 

configurar o equipamento, cadastrar 

empregador, colaboradores e digitais;  

• Coleta de dados: os registros podem 

ser coletados via porta USB Fiscal, 

segunda USB no próprio equipamento, 

aplicativo embarcado em um navegador 

de internet ou via software gerenciador, 

Software Ponto Seculun IV; 

• Sistema de importação e exportação 

de dados via segunda porta USB. 

Através desta porta TCP/IP RJ45 Web 

Service podem ser realizadas as 

configuração do equipamento, do 

empregador, de colaboradores, de 

biometrias e coleta de eventos;  

•   Possuir sensor de papel que indica 

através de mensagem no display, aviso 

sonoro e até mesmo no software 

gerenciador caso o papel esteja 

acabando;  

•   Possuir contador de tickets restantes 
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(valor aproximado), de forma que o 

empregador saiba quantos tickets ainda 

podem ser impressos com determinada 

bobina de papel. A proponente deverá 

ainda instalar e configurar o 

equipamentos nos locais indicados no 

ato da solicitação, sendo que esse custo 

já deverá estar embutido no preço de 

venda do produto. 

• Garantia de no mínimo 18 meses  

TOTAL 13.990,00 

 

Dois Vizinhos, 20 de abril de 2022. 

 

 

 

Luis Carlos Turatto 

Prefeito  


