
Pregão/Concorrência Eletrônica

927763.482022 .6796 .4198 .252798

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE/PR

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00048/2022

Às 09:00 horas do dia 16 de janeiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal RESOLUÇÃO 09-2023 de 13/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 48, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão Nº 00048/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: O presente Pregão Eletrônico tem por
objeto o fornecimento de Registrador Eletrônico de Ponto Convencional (REP-C), englobando a instalação, implantação, ativação,
treinamento dos funcionários quanto à sua operacionalidade e suporte técnico durante um período de garantia de 12 (doze)
meses, para o CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte conforme
art. 48 e incisos da LC nº 123/2006 com redação determinada pela LC 147/2014.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Relógio Ponto
Descrição Complementar: Relógio Ponto Material: Abs Injetado , Tipo: Biométrico E Leitor De Código De Barras , Alimentação:
110/200 V, Tipo Impressão: Impressora Térmica , Mostrador: Digital
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.019,3300 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Histórico
Item: 1 - Relógio Ponto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
10.278.563/0001-08 STARK

SOLUCOES EM
TECNOLOGIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 3.019,3300 R$ 3.019,3300 13/01/2023
15:53:11

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo / Versão: IREP BIOMETRICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: -REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO CONVENCIONAL (REP-C)
BIOMÉTRICO, COM CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO PARA 200 USUÁRIOS
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.019,3300 10.278.563/0001-08 16/01/2023 09:00:02:150
R$ 3.000,0000 10.278.563/0001-08 16/01/2023 09:23:26:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

16/01/2023
09:05:30 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 16/01/2023
09:12:02 Item aberto para lances.

Encerramento sem
prorrogação

16/01/2023
09:22:03 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

16/01/2023
09:23:06

Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tentativa de melhora do valor
ofertado. .

Encerramento 16/01/2023
09:33:07 Item encerrado para lances.



Encerramento
etapa aberta

16/01/2023
09:33:07 Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de
proposta

17/01/2023
08:47:07

Recusa da proposta. Fornecedor: STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
10.278.563/0001-08, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000. Motivo: A licitante não apresentou
documentação de qualificação técnica conforme solicitado no Edital. Também apresentou
documentação de habilitação fora do prazo exigido em Edital.

Cancelado no
julgamento

17/01/2023
08:47:51

Item cancelado no julgamento. Motivo: A licitante não apresentou documentação de
qualificação técnica conforme solicitado no Edital. Também apresentou documentação de
habilitação fora do prazo exigido em Edital.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 16/01/2023
09:00:02

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura
para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de

abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 16/01/2023

09:03:28
Prezados licitantes, bom dia.

Pregoeiro 16/01/2023
09:03:49

Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 48/2022. Alguns avisos
importantes:

Pregoeiro 16/01/2023
09:03:58

O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os licitantes deverão apresentar lances
públicos e sucessivos, com prorrogações.

Pregoeiro 16/01/2023
09:04:08

Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os
valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o

ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o CISAMUSEP.
Pregoeiro 16/01/2023

09:04:16
Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável

pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 16/01/2023
09:04:29

Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão,
especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do
Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a

proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após
solicitação pela pregoeira.

Pregoeiro 16/01/2023
09:04:38

E conforme Art. 43 §2º do Decreto nº 10.024/19, na hipótese de necessidade de envio de
documentos COMPLEMENTARES após o julgamento da proposta, os documentos deverão
ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital e chat, após
solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2º do art.

38.
Pregoeiro 16/01/2023

09:04:45
Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas

no Sistema. Aguardem
Sistema 16/01/2023

09:10:02
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 16/01/2023

09:10:02
A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se

conectados.
Sistema 16/01/2023

09:12:02
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 16/01/2023
09:14:15

Sr. Licitante, por gentiliza efetue lances para melhor oferta à Administração Pública.

Sistema 16/01/2023
09:22:03

O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 16/01/2023
09:23:06

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Tentativa de melhora do valor
ofertado. . Solicitamos o envio de lances.

Sistema 16/01/2023
09:33:07

O item 1 está encerrado.

Sistema 16/01/2023
09:33:22

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 16/01/2023
09:48:08

Senhor licitante, por favor, aguarde enquanto verifico a proposta e documentos de
habilitação anexadas, bem como o SICAF.

Pregoeiro 16/01/2023
10:16:58

Para STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - O Licitante encontra-se logado?

10.278.563/0001-
08

16/01/2023
10:18:27

Bom dia, sim estamos.

Pregoeiro 16/01/2023
10:19:10

Para STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Poderia nos informar qual o modelo do
equipamento contido na proposta inicial?

10.278.563/0001-
08

16/01/2023
10:21:03

Sr. Pregoeiro, IREP BIOMÉTRICO I4 - bio/prox



Pregoeiro 17/01/2023
08:32:25

Prezado licitante, bom dia.

Pregoeiro 17/01/2023
08:35:07

Após análise da documentação de qualificação técnica apresentada pela empresa, não foi
possível identificar o atendimento às seguintes especificações:

Pregoeiro 17/01/2023
08:35:51

Display colorido touchscreen com no mínimo 4”; Deverá apresentar o nome do funcionário
no display no momento da marcação do ponto; Bateria interna. Bloqueio do

funcionamento do equipamento quando do final de papel;
Pregoeiro 17/01/2023

08:36:23
Deverá possuir assinatura eletrônica a ser utilizada nos documentos gerados pelo sistema

de registro eletrônico de ponto e pelo programa de tratamento de registro de ponto
(Arquivo Fonte de Dados, Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador e na Relação

Instantânea de Marcações);
Pregoeiro 17/01/2023

08:36:52
As assinaturas eletrônicas geradas pelo REP-C devem seguir as disposições dos Requisitos

de Avaliação da Conformidade para registrador eletrônico de ponto publicados pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO;

Pregoeiro 17/01/2023
08:37:46

O Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador deverá conter as seguintes
informações: cabeçalho contendo o título "Comprovante de Registro de Ponto do

Trabalhador"; número Sequencial de Registro – NSR;
Pregoeiro 17/01/2023

08:38:01
identificação do empregador contendo nome, CNPJ/CPF e CEI/CAEPF/CNO, caso exista;

local da prestação do serviço ou endereço do estabelecimento ao qual o empregado esteja
vinculado, quando exercer atividade externa ou em instalações de terceiros; identificação

do trabalhador contendo nome e CPF; data e horário do respectivo registro;
Pregoeiro 17/01/2023

08:38:39
Modelo e número de fabricação do REP-C; assinatura eletrônica contemplando todos os

dados descritos;
Pregoeiro 17/01/2023

08:38:59
Leitores opcionais para cartões com código de barras e proximidade; Realizar a

identificação do colaborador pelas seguintes possibilidades: somente biometria, crachá +
biometria, somente crachá, matrícula informada no teclado;

Pregoeiro 17/01/2023
08:39:33

Sistema de detecção que bloqueia o funcionamento do equipamento em caso de tentativa
de violação; Possuir mecanismo de segurança através de chave que impeça que o REP

seja aberto indevidamente; Registro de matrículas para até 05 dígitos ou superior;
Pregoeiro 17/01/2023

08:40:28
Alimentação 110/220v; Deverá apresentar manual de instruções; Atender todos os

requisitos da Portaria nº 671/2021 do Ministério do Trabalho e Previdência; Apresentar
comprovante do registro do equipamento REP-C junto ao Ministério do Trabalho e

Previdência.
Pregoeiro 17/01/2023

08:43:17
Quanto à Documentação de Habilitação a Certidão Simplificada apresentada foi expedida

há mais de 90 dias. Contrariando o item 11.4.6.2 do Edital.
Pregoeiro 17/01/2023

08:43:40
Restando assim a empresa inabilitada para o certame.

Pregoeiro 17/01/2023
08:44:20

Deste modo iremos desabilitar a empresa no Sistema.

Sistema 17/01/2023
08:47:51

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 17/01/2023
08:49:00

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/01/2023 às
09:20:00.

Pregoeiro 17/01/2023
08:51:02

Essa administração agradece a participação.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 16/01/2023
08:12:55

Abertura da sessão
pública

16/01/2023
09:00:02 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

16/01/2023
09:10:02 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

16/01/2023
09:33:22 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

16/01/2023
11:55:49

Previsão de reabertura: 17/01/2023 08:30:00; Iremos suspender o Certame para análise
da documentação de habilitação e diligências. Retornaremos amanhã (17/01/2023)as
08h30m.

Reativação 17/01/2023
08:31:19

Abertura do prazo 17/01/2023
08:47:51 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

17/01/2023
08:49:00 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/01/2023 às 09:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de



20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:27 horas do dia 17 de janeiro de 2023, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ALESSANDRA DE OLIVEIRA BORGONHONI CARDOS
Pregoeiro Oficial

AHMED ROLAND ZUBIATE AUGUSTIN
Equipe de Apoio

MAIKO CEZAR PAULINO
Equipe de Apoio

SARAH TORQUETTI HEBERLE
Equipe de Apoio
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