
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 099/2018 

PROCESSO N.º 19058/2018 

  

  

  

Aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 09h00, reuniu-se no Auditório do Paço Municipal os 

presente abaixo identificados para a realização da sessão pública de Prova de Conceito estabelecida no edital do 

certame em epígrafe, cujo objeto é a aquisição de equipamentos eletrônicos denominados “Relógios 

Eletrônicos de Ponto (REP)”, com leitor biométrico e de cartão de aproximação e comunicação TCP/IP, para 

registro de ponto dos servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS e aquisição de solução 

WEB para gerenciamento dos equipamentos.    

Aberta a sessão, foi informado aos presentes sobre a impossibilidade de gravações por quaisquer meios 

existentes.   

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas estava representada pelo Sr. Alexandre Camurça. A licitante 

arrematante Seguridade foi autorizada a iniciar sua apresentação. Foram apresentados os pontos do item 4 do 

Termo de Referencia.  

A licitante apresentou alguns pontos, entretanto algumas duvidas surgiram durante a demonstração, como o duplo 

vinculo de um funcionário, a exportação de dados para mais de um equipamento. As demais licitantes 

que estão acompanhando a sessão suscitaram alguns questionamentos.  

Tendo em vista os pontos levantados e ainda a continuidade da prova de conceito, a mesma foi suspensa e 

marcada a sua continuidade para o dia seguinte, cf. edital.  

Reiniciada a sessão, a licitante Seguridade apresentou mais um equipamento para realizar a demonstração de 

gerenciamento de diversos equipamentos. Foi realizado o cadastro dos dez funcionários e simulados 

algumas situações do cotidiano da unidade conforme orientação da Secretaria Municipal de Gestão de 

Pessoas, para verificar se a solução apresentada atende aos requisitos do edital.  

  

Foram levantados como pontos pelas empresas ouvintes as seguintes questões:  

Relacionados ao relógio de ponto  

⦁    Os relógios apresentados constam com os seguintes numeros de serie TELEMATICA CODE IN REP 

3000/1CBM Nº 00006004180000967 (AMOSTRA ENTREGUE EM 13/12/18), TELEMATICA CODE IN REP 

3000/1CXM Nº 00006004200000542 (APRESENTADA NO SEGUNDO DIA DE APRESENTAÇÃO)  

⦁    Níveis de Acesso  

⦁    Teclado  

    

Relacionados ao sistema  

⦁    Foi informado que as 09h25 ocorreu a execução de um update no banco de dados  

⦁    Grupos de Relógio  

⦁    Permitir conexão dos relógios de ponto com o sistema de gerenciamento em tempo real, em tempo não real e 

pela importação das marcações em lote, em arquivo de texto ou similar em formato parametrizado pela Contratante;  

⦁    Permitir o envio de comandos aos relógios de ponto, como sincronização de data e 

hora, horário de verão, cadastro de funcionários, biometrias.  

  

  



Aberta a palavra, o representante da empresa Camptecnica informa que a solução apresentada não está 

em conformidade com os parâmetros da portaria 1510/MT. Informam ainda que o sistema foi bloqueado e 

necessário a geração de chave de desbloqueio.  

 

Os presentes saem informados que não haverá decisão neste momento sobre aprovação do produto, que 

será divulgado após parecer emitido pela SMGP com aporte das considerações do DTI. 

Esta ata segue assinada pelos presentes e será publicada pelos meios e formas legais.  
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