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AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL 
 

EDITAL Nº 118/2021 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de registradores eletrônicos de 

ponto biométrico do tipo fixo e móveis. 

 

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano Teixeira 

dos Santos, 1000, centro, torna público que: 

 

1) Fica ALTERADO o critério de julgamento, da seguinte forma:   

 

ONDE SE LÊ: 

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO,  

 

LEIA-SE: 

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR GRUPO DE ITENS 

 

2) Fica ALTERADO a forma de efetuar os lances, da seguinte forma:   

 

ONDE SE LÊ: 

O lance deverá ser ofertado por item unitário 

 

LEIA-SE: 

A disputa se dará por item unitário, sendo que se consagrará vencedor o licitante cujo valor 

GLOBAL DO GRUPO/LOTE for menor  

 

3) Fica ALTERADO as especificações do item 01 e 02 do ANEXO I – TR do edital, da 

seguinte forma:   

 

ONDE SE LÊ: 

Item Código Especificação Marcas pré-

aprovadas 

Quantidade Unidade Valor 

unitário 

máximo 

aceitável R$ 

Valor total 

máximo 

aceitável R$ 

1 77755 Registrador Eletrônico de Ponto (REP), 

com impressora de comprovantes, 

acompanhado do software do produto e 

com acesso via web server. 

 

Inclusos: Instalação e configuração de 

todos os equipamentos: (REP); 

 

Inclusos: Treinamento para hardware e 

software: REP, e aplicativos de 

gerenciamento. 

 

Atendendo as especificações descritas no 

Marca: 

HENRY. 

Modelo: HEXA 

B; ADV; HEXA 

A, PRISMA 

ADV R2 ou 

similares ou de 

melhor 

qualidade 

10,00 UN 3.287,44 32.874,40 
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ANEXO I-A.   

2 77756 Registrador Eletrônico de Ponto (REP) 

do tipo móvel, com impressora de 

comprovantes, acompanhado do 

software do produto e com acesso via 

web server. 

 

Inclusos: Instalação e configuração de 

todos os equipamentos: (REP); 

 

Inclusos: Treinamento para hardware e 

software: REP, e aplicativos de 

gerenciamento. 

 

Atendendo as especificações descritas no 

ANEXO I-A.   

Marca: 

HENRY. 

Modelo: 

PONTO E 

ADVANCED 

ou similares ou 

de melhor 

qualidade 

5,00 UN 2.839,16 14.195,80 

 

LEIA-SE: 

GRUPO/LOTE 01 – REGISTRADOR ELETRÔNICO – FIXO E MÓVEL 

Item Código Especificação Marcas pré-

aprovadas 

Quantidade Unidade Valor 

unitário 

máximo 

aceitável R$ 

Valor total 

máximo 

aceitável R$ 

1 77755 Registrador Eletrônico de Ponto (REP), 

com impressora de comprovantes, 

acompanhado do software do produto e 

com acesso via web server. 

 

Inclusos: Treinamento para hardware e 

software: REP, e aplicativos de 

gerenciamento. 

 

Atendendo as especificações descritas no 

ANEXO I-A.   

Marca: HENRY. 

Modelo: HEXA 

B; ADV; HEXA 

A, PRISMA 

ADV R2 ou 

similares ou de 

melhor 

qualidade 

10,00 UN 3.287,44 32.874,40 

2 77756 Registrador Eletrônico de Ponto (REP) 

do tipo móvel, com impressora de 

comprovantes, acompanhado do 

software do produto e com acesso via 

web server. 

 

Inclusos: Treinamento para hardware e 

software: REP, e aplicativos de 

gerenciamento. 

 

Atendendo as especificações descritas no 

ANEXO I-A.   

Marca: HENRY. 

Modelo: 

PONTO E 

ADVANCED 

ou similares ou 

de melhor 

qualidade 

5,00 UN 2.839,16 14.195,80 

 

4) Fica incluído o item 9.2 do edital DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

 

9.2. Será adjudicado o GRUPO/LOTE para a licitante que ofertar o menor preço em 

todos os itens constantes do GRUPO/LOTE, salvo quando, justificadamente, ficar 

demostrado que é inexequível ou inviável o lance ofertado. 
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5) Fica incluído o item VIII do ANEXO I (TR) do edital JUSTIFICATIVA PELO CRITÉRIO 

DE JULGAMENTO POR LOTE/GRUPO, da seguinte forma: 

 

VIII – JUSTIFICATIVA PELO CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR LOTE/GRUPO: 

2.  

8.1. Justifica-se a solicitação do julgamento por LOTES/GRUPO, pois a Administração deste 

Município busca sempre confeccionar editais com base em definir de maneira precisa o que 

realmente contempla o interesse público, verificando-se ainda sua conformidade com os 

ditames legais. Os editais devem sempre buscar a proposta mais vantajosa e evitar a 

redução do universo de participantes do procedimento licitatório, preservando, portanto, o 

referido interesse público. 

 

8.2. No presente caso, a Administração, lançando-se do poder discricionário que tem, permitiu 

que para o certame exista um vencedor para cada LOTE/GRUPO, contendo os itens 

agrupados. 

 

8.3. Importante salientar ainda que esta Administração pretende contratar serviços que no seu 

contexto geral são da mesma natureza/aplicabilidade, da mesma forma, é desejável que um 

mesmo fornecedor seja responsável pela execução de todos os itens desse lote/grupo, haja 

vista que são itens utilizados na mesma execução/serviço, tendo a certeza que aglutinando 

os itens em lotes distintos poderá gerar aos licitantes ganhadores uma maior economia de 

escala que, certamente, será traduzida em menores preços em sua proposta. 

 

6) Permanecem inalteradas as demais condições do edital. 

 

Francisco Beltrão, 21 de julho de 2021. 

 

 

Nádia Dall Agnol 

Pregoeira 
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