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além de encaminhar cópia da publicaçlo ao Departamemo de Gestão de Compras e 
Administraç o para que seja aoe)Cada ao respectivo processo. 

4.1 A drninistraçiio realizara pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a l80 {cerno e oitenta) dias .. a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 
nesta Ata. 
4, 2 Os preços registrados poderão ser revíst.os em decorrêt1cia de eventual redu9i10 dos preços 
praticado.s no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto rc:gísttado, calwndo à 
Administração promover as negociações junto ao fornecedor, 
4,.3 Quando o pn,ço rcgist.rado tornar-se superior ao preço praticado oo mercado por motivo 
supervenien te, a Admini stração convocará o fornecedor para negocfar a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado. 
4.4 O fornecedor que. não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado sera 
liberado do compromisso assumido, sem apl icação de penalidade 
4.S Quando o preço de mercado tornar- e superior a.os preços rc:gisttados c o fornecedor ni!o 
puder cumprir o comprom isso, o órgão administr<ldor poderá; 
4.S. I ibc:rar o fome,cedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fomocimcnto, "sem aplicação da penalidade se confi nnada a v"racidadc dos motivos 
e comprovantes apresentados; e 
4 .S.2 Convocar ó$ demllÍs fornecedores para a.55(:gurar igual op0rtun idade de nc:g«iação. 
4. 6 ão havendo êxito nas negoci açõe , o órgã.o gerenciador deverá proceder il rcvogaç-ão desta 
11ta de regâ$t.r0 de prCQos, adot11.ndo as m<Xlid11s Cllbívois para obtençi!o d11 contr11tação m11is 
vanllljosa, 
4.7 O registro do fornecedor râ cancel ado nos gui ntcs C8$0$: 
4.7. l Dl>:8cumprir as oondíçõcs da Ata d" Rcgfatro de Preços; 
4.7.1 .llo retirar a Nora de Empenho ou instnuncnto equivalente no prv..(> eStnbelocido, sem 
justificativa aoeilávcl; 
4.7.3 ofrersançãoadministrativa cujo efeitQt<)mt,-0proibido de; celebrarcontnno 
dministrativo; 

4.7.4 Não aoeiuu- reduzi r o preço registrado, na liipútesc deste se tomar superior àque.l es 
pmlicados no mercado; 
4.7.5 Em qualquer hipúte~ de i11e,cccução total ou pan.;a1 da Aia de Regi stn> de Preços; 
4.7.6 Por fo10 supervcnien1.e, decorrente de caso fortuito ou força maior , que prc,judique o 
cumprimento da. ata. devidamente comprovado$. e jU$tificado$; 
4.7 .7 Por rvAo de interesse público; ou 
4.7.8 A pedido do fornecedor. 
4,8 as hipótese previstas no subi tem 4.7 a com uni cação do cancelamento d.e preço registrado 
sem publicada no Diário Ofi cial do Munidpio, j ut>tando-se o comprovan te ao pr=o que 
deu origem ao rc:gisu-o. 
4.9. 1 Caso n11o se veri fi que fündame11ta.çào em sua sol icíta.çào a de1entora sujeitar-se-á às 
sanções administrativas previstas nas Leis n.• 8.666/1993 e 10.520/2002, eoruonne o caso, bem 
e<>1rto aqudã...'w dispcrsw 1iü respectivo insttu1nento etmvc>eaitúrio_ 

4.10 Cancelada " ata cm relação à dc:.-tcntom, podcr:á ser convOC11da aquela com classificação 
imcdjatamcnte subsequente, .se regi strado n1ais de un1 pr-oço. para cf'cruar o fornecimento. nos 
rermos de sua proposta, 
4 .11 Ocori:endo c~ncelamemo do regisuo de preços pelo Municipio, a emp~sa dete11tora será 
comuni.cada por correspondência com aviso de rec~bime,uo, 
4.11 o caso de er ígn.onido, inceno ou inacesslvel o er1dereço da detentora, a comunica.çl!o 
sen\ feita 11través do Diârio Oficial do MunicJpio, considerftrtdc>-sc cancelndo o pfCÇO registrado 
a panir da publicaçllo. 

S.I O descumprimento da Ata de Registro de Preços enscjaní aplicação das penalidad.cs 
estabelecidas no Termo de Referênci a e no 'E.dital . 

! CLAUSULA SET IMA- OOS CASOS OMIS SOS 
7. 1 Os ca..ws omis.ws serão decididos pela CO TRATANTE, segundo as disposiçõc$ CQntida.~ 
na Lei n,• 8.6(;611993, na Lei n ,ª 10,520/2002 e demais norma.s aplic.'iveis e, subsidiariame:nre, 
segundo as dispo ições contidas oa Lei n,• 8.07811990 - ódi,so de Defesa do 01isunüdor - e 
nonnas e, princ:l pi os gerais dos comraros. 

Cl.Á S 1.A OITAVA . ANT lCORRIJ PÇlO - LF.I 1'2.846/2013 
8.1 , Para a e.:eeuçfto deste contraio, oeohuma das pan.es poderá oferecer. dar ou se 
comprcn-nc.tet à dàr â que1n quer q_ue Seja, ou ã.ét=i tat ou :Sé oompromc:Let à áCci.tar de ,quem quer 
que seja, lilnLO por éonta própria quanto ii.truvés de oorn,a,. qualquer pa,gi,mento. doá.ÇãO, 
oompc:msàÇJO, vB.n.t:agcn.s. financeiras ou não financeiras ou bénefic:io.s. de qualquer cspédc que 
constituam prática ilegal ou de conu.pç.ãa. seja de forma direto ou indireta quanto ao objeto 
de te contraio, ou de 0l,l\ra forma que n o rei cionada a este contrato, devendo gara1>tir, ainda. 
que .seus. prcp~ta, e oolaboradc;,rcs ajam. da mesma f'Qnna. 
,8.2.. O contratado deve observar e fazer observar. por seus fornecedores e subcontratados. o 
mais alto padr1!o de ética durante todo o processo de conlnltação e de ex:ecuç1!o do objet.o 
cootrarual ,. Par os propósitos desta cliíus,ula, dciíoem-se as sesuiotes práticas: 
8.2.1 . " Pnltlc,; eornipta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta oo indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público na C><ecuçilo do contrato; 
8.l.l. "Prática írnudulc:nm" : a falsificação ou omissilo dos fatos, 00m o objetivo de 
ínfluenciar o processo de cxccu.ção de c,ontnrto; 
8..2.3. """'P·rática eoJusiva": esqucmnti.mrou estnbcleccrum acordo entre.dois ou mais J.ící tnntc:s, 
com ou sem o conhecimento de represen tantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
-e:i;tabdeccr preços em níveis artificiais. e n.lo-compedtivos~ 
8.2.4, u.Prática coercid\1a" ; ea.usar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, ãs 
pessoas ou sua propriedade, visMdo afetar a eotectição do cootrato; 
8.1..5. '-Pr,\tlc;, 01>,;c.-.,1iva" : (i) de:;uulr. folsH1 car, alterar ou oouhar provas em in peçôes ou 
fazer declarações falsas, com o objetivo de in,pedir matet'ialmeol.e a apu ração de alesações de 
prálié:à previs.t.ã., dcsre Edital; (i.i ) at.o.s cuj ii iotenÇão ,séjn i1npédi.- m.:rterialmentt: o t:.xétéício do 
diréÕto dó CONTRATANTE promóvér inspéÇiló. 
8.3. Cns0 a au toridade compctcmLC para a aplicação das sanções é$tobelecidas no ermo de 
R.cfcrêrlcia,. oonsta.mr a existência de indícios de prlrlica de infraÇAio administrativa tipilieàdà 
pela Lci n• 12.l:!46, de 1 • de agosto de, 20 13, como alo lesivo â dmín istração p(Iblica nackmal 

..... """'-- -, 
ou eslTallgeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da respo,uabilidade 
da empr~a deverão ser 11:métidas a quem for de Córnpmocia, com de:spacho ftmdamcntado, 
para ciência e decisão sobre a eventual insunsração de invesdgação preliminar ou Processo 
AdminiSll"ativo de RC$ponsabiliução - PAR, regulamentado pelo Decreto nº XXX/20XX. 
8.4 , O proocssami,,to do PAR não interfere no seg,.iimento regular dos processos 
administra ti vos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública M u.nici pal resulta,ntes de ato lesivo cometido por pessoa ju.rid ica, com ou sem a 
particípaçilo de agente público. 

11.l E eleito o Foro da Comarca de São Raimundo onato para di rimi r os litígios que 
d~orrerem da presente ata, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privi legiado que 
seja oo se tome. 
Para firmeza e validade do pacrundo, a presente Ala de Registro de Preços foi lavrada em duas 
(dua$) via~ de igual teor, que, dl!l)Ois de lida e achado em ordem, Vài assinada pela.~ 1)$rteS e 
por duas testemunhas. 

São Raimundo onaterPI, OI de fevereiro de 2021 . 

Carmeli ta de Castro Silva 
Pnifüita Municipal 
CO TRATANTE 

Paulo Sérgio de egrei ros 
Gerenciador do SRP 

JOSÉ ARNÓBIO RIBEIRO - ME 
J N"; )0.332,377/000)-00 

C LOPES DO SANTOS - ME 
CNP§ 0 1 1.&86.6 13/0003-56 

-ESTADO DO PIAUÍ 
MU IClPIO OE SÃO RAJM NOO NONA'tO 

CNPJ: 06.772.SS9/0001-03 

ATA DB REGISTRO DE PREÇOS N" 001 /2021 
PREGÃO PRESE ClAl.. 018/2020- SRP 

Aos 26 {vinte e seis) d ias do mês de janeiro de 2020, a PREFEITURA M ICIPAL D ÃO 
RA11.'\1UNDO NONATO-PI, CNPJ Nº 06.772.859/000 1-03. est.abelecida a Bll 020, s/n, bairro 
Prima era. CEP nª 64770-000, ne le ato representada por Camielit.a de Castro Si lva, prefeit.a 
mvnic;p11.l, PF n• 342,329,073.()0, residente e dom icil í da na Rl•a Benedito Lopes, S/N, 'Bai rro 
Cipó, São Raimundo onato-P l, e a empresa TECHNAV OLUÇÔES E, EQUlPAMENTO E 
COMERClO ATACADISTA E VAREJISTA null.I - EPP inscrita com o 1· Nº 
JJ..5 18.624/0001-54, localizada na R 30 A VN Ceza.rio de Melo, • 00224 Casa 2, Bairro Sant.a 
C1112, Ri o de Janeiro - RJ. CEP • 23.595-2 1 O, representada neste ato por a Sra. Adécia Borges 

erqueira Barbosa, brasileira, portadora do CPF: 026.121.495-03, CNH N" 0504624944-6 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na estrada do rno.nteiro-323-bl , OI - apt.605~po 
grande- Rio de Janeiro • RJ , nos lennos da Lei n" 10.520. de 17 de j ulho de 2002, Decreto 
Federal 11• 7.8921201 3, Decreto 1unicipal n• 02012017 e, ubsldi.ariamente, a Lei nª 
8.666/1993, e suas al terações, e, das demais nomus legais aplicáveis, em face da classificação 
das propostas apresemadas no Pregão para Registro de Preços n• 00 i/2020, consoante consta 
do Processo n• 07612020 RESOLVE é Registro de Preços para futura aquisição de Relógio de 
Ponto Eletrô~ ico Informatizado com Impre silo para atender as neee sidades da Secretaria 
municipal de Sailde de São Raimundo Nonato, cooforme descrições e especificações no A.nC)CO 

1 Tem10 Referência, confonne especificaçll.o consmme no tc.nno de referéncia (ane)Co !), 
observada as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, a especilicaçiío, o preço, os 
quantitativos e o fomeeedor classificado na licitaç o supracit.ada, constituindo-se esta Ara em 
documento vinculnllvo e obrigncional ás partes, á luz da legislação que rege n matéria: 

CLA ULA PRIMEIRA - OBJETO 
1.1 O obj eto d.o presente instrumento é o Registro de Preços para futura aquisição de Relógio 
de Pomo Eletrônico Informatizado com Jmpressllo para atender as necessldad.es da Secrelaria 
municipal de aúde de São Raimundo Nonato, conforme especifica.ç.ões e quan1llati11os 
estabelecidos no Tem10 de Referenda ane)Co do Edital . 
1.2 Está Ara de Registro de Preços vi ncula•se ao Edital do Pregão, idenú!lcndo no prellmbulo, 
e ã proposta vencedora, independenrem ente de transcrição. 
1.4 As quantidades estabelecidas slo meramente sl!.o estimativacs, n.ão obrigando o Municipio 
à contrataç,lo tot.al. 
1.5 O Municipio poderá, por meio do Depanamenlo de Gestão de Compras e Administração, 
contratar o objeto da licitaç:Io de dois oo mais fomecedore que detenham preços regist.rados, 
respeit1111do-se a capacidade de fornecimento da detentorn e obedecendo a ordem de 
classificação das respectiV:às propostas. 
1.6 Os r,reços são fows e cquivale11te., aos de mercado 11a data de a,,resentaçiio da propo ta, 
para pagamento em are 15 (quinze) dias a partir da d&ta da apresenraçllo da ' ota Fisclll pela 
detCl'ltora, devid.amente aicstada. 
1. 7 Os preços propostos são COr'ISiderados completos e abrangem lucro, custos operacionais, 
encargos previdenciãrios. trabalhi slá:S, lributá.ric.)!'l. co,nercials e quaisquer outros que incidam 
di reta ou indire1amen1e no fornecimento dos bens e tooos os insumos que os compõem, tais 
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como despesa.5 com impo .. tos. taxas. rrote:.i;.. seguros e quai quer outros que incidam na 
conmuaçllo do objeto, 
i CLÁUSULA SEG DA VIGf:NCIA 
2 .1 O pra:oo de vigencia desta A la de Rcgjs1ro de Prc90s é de 12 (do«) meses, prorrogâvcl na 
fom1a do Decreto n , "20/20 17, contado a pariir da data de sua assinarura. 

CL.<\USULA TER CEíRA - no GERE. l A rENTO b A A T A 
3. l O Gerenciameo10 desta Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria Municipal de Saúde, 
3.2, Fica c,;tabclccido como Gestor desta Ata de Regibtro de Preços o funcionário nomeado por 
portaria, 
3. Caberá à secrelaria responsável pelo gere11ciarnet1to da Ata de Registro de Pre90s 
providenciar a publicação trimestral dos: preços registrados. para orientação da Administração. 
além de encaminhar cópia da pub licação ao Departamento de Gestão de Compras e 
Admlni straç;ão para que sej 11, an.exada ao respectl vo proceMO, 

4 , 1 A Admi rii straçilo reãlizarâ pesquisa de mercado periodicarne,n e, em imervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fi m do vçrificar a vantajosida,;lc dos preços rogistrados 
nesta Aia, 
4 .2 Os preços regls.ttados poderão ser revistos cm decorrêncl,i, de evcnllJJil redução dos preços 
preticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registredo, cabendo à 
Adm inistração promover as negociaç.'Ses junto ao fornecedor. 
4 ,3 Quando o preço rugistrndo 100111t-se superior ,;o preço praticá.do no mercádo por múlivo 
superveniente, a Administra<;l\o convoCMá o fornecedor para negociar a redução dos pre90s 
aos valores praticados pelo mercado. 
4 .4 O fornecedor que não aceitar rocluzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso 11Ssumido, sem aplicação de penalidade, 
4 ,S Quàítdo o pt<:ço de mercado totnM•sc superior a.os pr~s registrados e o fomcccdot não 
puder cumprir Q CQ.mprvmi$$0, Q 6r-gão admini~tradQI" podeni.: 
4,5, 1 Li berar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ooomi ames do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confinnndn a verucidade dos motivos 
e comprovantes apresenmdos; e 
4.5,2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oponunidade de negociação. 
4 .6 Não hev<tndo ê:xi lo nas negocia~. o Óf'gllO gcrcm,iadoc dcvcrâ proceder à rcvogaçilo desta 
ata ,;!e registro de preços, adotando as medida cabiveis para obteflção da contratação mais 
VàllUljOS.3.. 

4 .7 O registro do fornecedor scrâ canccledo nos S"!,'Uintes casos: 
4 ,7 , l Descun,prir as condições da Ata de Registro de Preços: 
4,7,2 11:o retimr a ' ot,i, de Empenho ou instrumento equivalente no praz.o C$1:tlbelecido, sem 
justificativa aceitável; 
4 .7.3 Sofrersançlloadroinistrn1iva cujo efeitotome-oproibido de celebrarcontrato 
adm in.i stra.tívo; 
4 ,7.4 o aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se torrtar superior àqueles 
pmtiéci.d~ no m.ereiido~ 
4,7,S Em qualquer hipótese de incxccuçlio total ou parcial da Ata de Registro de Preço•; 

4 ,7,6 l>oc f'aro supcrvcni ent.e, decorrente de caso fortui10 oo focça maior, que prejudique o 
i::umprimétlt() da ata, devidamente compnwados ej,ustificsdo ; 
4 , 7. 7 Por razão d.e i nleresse público; ou 
4 .7,8 A pedido do fome<:edor, 
4.8 w; hipóteses previstíls no subi tem 4 ,7 a romunicaçil:o do Cilncelamen10 de preço regism,do 
setâ publicada no Diário Oficial do Municlpio, juntando-se o comprovante no processo que 
deu o rigem ao registro. 
,1,9, 1 Caso nlio !iC verifique fundamentação cm sua solícitaç o a detentora sujeitar-se-à 11s 
sanções administrativas previstas nas Lcis n" 8.666/1993 e 10.520/2002, confonne o caso, bem 
co!llo aquelas dispostas no r,;spçctivo instrumento convocatório. 
4.10 Cancelada a am em telaçã.o á detentora, poderit ser convocada aquela com classificação 
imedialamenle subsequeme. se registrado mais de l!tll preço, para efer..,ar o fomeeimenlo, nos 
tcnnos de sua prOpõ5ta. 
4.11 Ooorre,,,do eanedarne,uo do rt:gi slrô de preços pelo Mu,1iclpio, a empre;;a detentora será 
comunic3da por correspondi!ncia com aviso de recebimento. 
4 .12 o caso de ser ignorado1 inceno ou ínace$s1vel o endereço da de1:entora, a comunica.çã.o 
será feita através do Diii.tio Oficial do unicipio. con,siderando-se c,i,ocelado o preço registrado 
a panir da publica.ç o. 

S, J O descumprimento da Ata de. Rllgi .tro d" Preços cn~ará aplicaçAo das penelidades 
esu,belecidas no Termo de Refc~ncia e no Edi111I. 

i CLÁUS LA SÊTIMA - DOS ASO S O MISSOS 
7, 1 Os casos omissos set'ão dccididos pela CONTRATA!\'TE, segundo as disposições coatid,i,s 
na Lei n• 8 ,666/ 1993, na Lel n• 10,520/2002 e demais normas aplicáveis e, subsidiaôameme, 
s"S'-'nd() a~ di~po,;içõe,; c<mtids_, na t.ci n• &,07&/1990 - C6diSO de Defesa do Con,;umidor- e 
normas e principias gerais dos conttaLos, 

! CLÁUSULA O ITAVA - ANTICORRUPÇÂO - LEI 12.846/201:l 
8.1. Para a execuç!o deste contrato, nenh..,ma das panes poderá oferecer, dar ou se 
CQmprQme?tcr a dar a quem quer que $1!;ja,. QU aeéi tar ou .$C CQmpromcl.« a aceitar de q uem quer 
que seja, tanta por contá próp·ria quantõ a1ravés de outrem, qual quN pagrunento, doação, 
compensação, vantll,gens financeiras ou nllo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que 
c-0nslituam prática ilegal ou de COITllpção , seja de fonna direta ou indireta qu nto ao objeto 
deste oonlraLo, ou de outra fonna que não relacionada a este oontnuo, devendo garanúr, ainda, 
que seus preposlos e colaboradores ajlll"tl da mesma forma, 
8 . 2. O contratedo deve observar e faze, ob~crvnr, po• seus forncoodorc5 e $Ubcontrllhldo~. o 
m,ai s ai 10 padrão de é1i cn durante todo o processo de contratação e de e:.ecuç1to do objeto 
c-0ntratual , Para os propósitos desta cláusula, deline:m-se as seguintes pràticas: 
8.2.J . " P rática t o r.-up1a": oferc<:cr, dar, rc,OÇibé•Ou solicitar, d ireta ou indiretamente, qll!ilqucr 
vantagem com o objeúvo de i.nOuencia.r nação de servidor público na execução do contrato; 
8.2.2. "J>rál ica fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
infl uenciar o proCC$sO d.e exccuÇiio de Cóntrato; 

8.2.3 ...... Prática eolu.i·iva11 : esquematizar ou estabclcct:rum acordo én.trc dois ou mais licitantes, 
oom ou sem o conhccimémto de rcprcsént.antcs. ou prepos.tos do 6rg-ão liélt.ador, visando 
es.tiibelecer preços em níveis artificiais e não com.pelitivos ~ 
8.2.4, " P r61ica coerci1i..,a ": eitusar da..o ou ameaçar causar dMo, diI«A ou ii,diretMnente, às 
pessoas ou sua propri edade, vis ndo .afetar a execução do cootnuo; 
tt2. 5, "Prática obs trutiva .. : ( i) destn,i r, falsificar, ali,,rar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações fal sas. com o objGtivo de impedir matcrialmcntc a ai,uraçllo de alega~ de 
prdticil pTevistu,, d esté fld i1nl~ (i i) li.tos cuja intençiió sé_jn im pedir metcria~mente o exccdcio do 
dlm10 do CO TRATANTE promover ín,peção, 
S .3. üO II autoridade eompelet11e para II aplicaçâio das s nçôes 1.Abelecid.,; no Tern,o de 
lleferhlcia, C011s lai.ar 3 e><islência de, indi cios de prálica de in fraçào adm illis1ra1iva lipificad.a 
pela Lt.>i n• 12.846, de 1• de agosto de 201'.l , como ato lesivo à adminístraç,Jlo pública nacional 
ou c:strangcir~ cópias do processo administrativo ncooss.irias 8 apuração d.a rcs:pon~.abilidadc 
d:a empresa deverão st:r .-cm-ctid..as a quem for de competê:ncia, com despacho fundamentado, 
para ciêm;ia e dcci · o .sobre a event ual: instaurdç:ão de i.nvcs.tig.a.çilo prcliminllT ou Pruccsso 

dminl trativo de Respon abilízaç o • PAR. regulamentado pelo Decreto nº 020/ 2017. 
8.4. O processamento do PAR n~o inter1'ere no seguimento regu l r dos pr~ os 
administrativos espeoillcos para apuraç o da ocorr<!ncia de danos e J>rejuiws à Administração 
Pública Municipal ,,~ltantes de a to lesi vo cometido por pessoa ju ri dica, com ou sem a 
parti ci paçllo de, agente, públ ioo. 

1 CL' 
9 1 E eleito o Foro da Comarca de Raimun,do onato para d iri;nir os liligios que 
decorrerem da presen te at, , renunei;indo as parw a qualquer outro, por mais J>rivilegiado (l'Ue 
S<lja ou 5'!, tome. 
Para fi nncza e validade do p,act:ua.dQ~ a p rc-sentc Ata de. Rcgi $tro de P reço, ioi lavrada cm duas. 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lida achado em ord.em, vai assinada pelas partes e 
pór duas testemunhas.. 

Sllo R,i,lmundo cmato-PJ, 26 de janei ro d.e Z02 I. 

am, lita de astro Silva 
Prefei ta Municipal - PI 

Contratante 

Paulo Sérgio de egreir-0s 
Gerenciador do SRP 

CHNAVSOLUÇÔ S E , QUIPAME E OMERCIOATACAD!STAE VAREJlST A 
EIRELI • EPP inscirila com o CNPJ 33.5 18.624/0001 · 4 

Vencedor 

-ESTADO DO PIAUI 
MUNICiPIO DE SÃO RAl'MUNDO O N A TO 

CNPJ: 06,772,859/0001-0J 

EXTRATO DA A TA DE REGISTRO OE P'R.EÇO ~ OO!l202 I 

l'REGÃO PRESENC IA L SRP • 0 1812020, RB0JSTR0 D E PREÇOS PARA F TURA 
AQUISIÇÃO OE RELÓGIO OE PONTO ELETRÕNlCO INFORM HZADO COM 
IMPRESSÃO PARA ATE N DER AS E E $$1DADE\$ DA SB R BTA R IA MU IClPAI. 
D E SA ÚD E D E SÃO RAIM DO ONAT O - PI. 

BMPRBSA VENCBDORA: T BCHNA V SOLUÇÕES B, Q U IPAM BNTO B COM RCTO 
AT A C ADISTA E VARETISTA E TRE Ll - Ef'P INSCRITA COM O CNJ>J Nº 
3:1 .518.(,2,4/0001 -54, 

ITEM 

01 

O BJETO 
10 Dt: POl'U'O 

,.,ipame nto homologado 
T>.>muio n• 1,5 1 < 009 MTE 
Produto com grande poder de proccssruucn,ro: Doi 
roccs:!13.doresr 5Clldo um dedicado para registro 
nto: • N5o uti lim ca.ru'lo SD. 0 .s. clad.0! d.o 

rabalhadore s: e confaguraç&!I !dlo- gravados -cm 
cmõria Ffash dedicada e as ma~s d.o grn....,ada 

m uma mcmóf'i:o de 11l tiS!limo. vcloi;:idadc 
.fia bilidade (Memória OR), com g;um1tia d 

:enção mínima de dados de 20 anos~ • Porm Fiscal 
SB 2 .0 (FAT16/ FATJ2). para a geração d 
quivo Fonte de D:>dos (AFD); • Duas portas USB 
ndo a porta l:w,ml p:ira util iza,çllo de tcclod 

xtemo e importaç.!lo e ""i>Ortaç!lo de n,gistros 
astrrn1; • A baterin interna do n::lógio ~"lli 

urnçllo de mni• de 200 mil horas (mantém a horn cr 
tn d.e cnc:r:gin.)~ • O g...'l.binctc po:s:sui suporte 

XDÇflo de nobrcak e comunicador IOT~ • Displa) 
CD alfimumé:rico l 6X2 big numbcr com backJight· 
"Jipo• de idc:ntific■çlo : - T<:clooo (1D e senha); 

de proximidade; - Biomctrin: Leitura 
, mprcssõc• digitai• • l'recis:lo do Rcl.ógio de Tem 

cat menor que Spp:r:n,, • Cadastro de usuõrio 11.1cs 

~m acessar o menu do n::lógi.o ~ • O tecla.do nn 
nlal do c:quiparm:: nto ntcndc n:s nonnDS da ADN~ 
ra defic ientes visuais; • o registro do JX>Dto, 

ornç do funç ionã.rio é cx.:ib:ido n,o d is:plmy do r'elóg.io · 
P:cnnito ,eo.n6gu.mr o mod.o d.e nutentica,ç.io par, 

· ·tro dc ponto: d l :N .. (nllo pn::c:i.sa de confirme. 
a digital) ou •· 1: l " {precisa de 00nfi rmoç:lo 
1g;i tnl): • Leito r Af>JO bomolo~do pela Anulcl; 
ontc de :alimcn1nção de 9vd,c :a plug p4 c m Q<J'; • A 

luÇOO do módulo biométrico é de 720 DPl"s; 
opll<;i&lde do módulo biometrieo de me 1,0 
'· itrus~ • Ac:cim o Càd~tro dé até: 1.5 .0 

6 .875,05 


