
RECURSO ADMINISTRATIVO

Ref.: CONVITE
0

00002/2020 (Fornecimento de relógios de ponto (REP), bobinas e

nobreaks, incluindo os serviços de instalação, configuração e fornecimento do software

para a coleta e integiação corn o sisterna de controle de ponto do SESI/SENAI-DR/SE)

NEXUS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ sob n° 35.664.851/0001-13, com sede na AV

Desembargador Maynard n° 1001, CEP 49052-335, na cidade de Aracaju (SE),vem

respeitosarnente dentro do prazo legal e nos termos do item 7, e art. 22 do

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, INTERPOR RECURSO

contia a decisão e julgamento do processo acima

I -DOS FATOS

Sucede que, após a análise das especificações dos produtos orçados pelos licitantes,

a Comissão de Licitação juntamente com o parecer técnico, culminou por julgar

habilitada a empresa SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E

ELÉTRICOS LTDA (CNPJ N° 10.745.021/0001-90), mesmo sem que a empresa

cumprisse as exigências de especificações mínimas solicitadas no Edital.

II- DAS RAZÕES DO RECURSO

De acordo corn Edital, anexo II, item3 - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, o modelo

ofertado pela empresa SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E
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dados do equipamento pelo fiscal do trabalho, protegida por lacre;

04)3.12 Deve possuir sensor monitorador, com no mínimo 3 níveis indicadores do

tamanho da bobina ati aves de mensagem no display

05)3.16.2 Possibilidade de utilização de leitor biométrico externo para cadastramento e

envio de digitais, não havendo necessidade de levar o funcionário até o relógio de

ponto para cadastro de digitais;

A fabricante "HENRY" do relogio de ponto orçado pela empresa SOLTECH

COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELETRICOS LTDA (CNPJ N°

10.745.021/0001-90), diverge nas informações contidas em seus prospectos para o

mesmo produto, fazendo assim que levante dúvidas e questionamentos referentes à

veracidade e precisão das informações contidas dentro dos seus prospectos, retirados

do site, quanto às especificações mínimas exigidas no anexo II. Como pode ser

verificado em anexo e nos links abaixo.

Outro fato que a Comissão de Licitação não levou em conta foi o preço inexequível

apresentado pela empresa SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS

E ELÉTRICOS LTDA (CNPJ N° 10.745.021/0001-90), mesmo sabendo que o SESI

iião está obrigado a seguir a Lei 8.666/93, poderá usá-la subsidiariamente para

dirimir duvidas, por isso afirmamos que não entendemos porque houve essa

• diferença sobre os demais licitantes e não venha a causar prejuízos a Instituição pelo

iião cumprimento do contrato.

Como se sabe, a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso II, prevê a desclassificação

de propostas contendo preços inexequíveis. assim considerados aqueles que não se
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revelem capazes de possibilitar a alguém urna retribuição financeira mínima (ou

compatível) em relação aos encargos que terá de assumir contratualmente

contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato

convoca tório da licitação."

De acordo com a ATA DO CONVITE N° 02/2020 - SESI/SENAI-DR'SE, percebe-

Se que a empresa SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E

ELÉTRICOS LTDA (CNPJ N° 10.745.021/0001-90), está praticando um valor

abaixo do mercado, quase inexequível, pois no item 1.1 está 36,5% mais barato do

qúe a segunda proposta e no item 1.2 está 35% mais que a segunda maior,

aparentemente com preços acima da média de mercado. Outro dado é que, sendo a

licitante de urna cidade distante (JEQUTÉ - BA 558 km de Aracaju), seus custos de

impostos de compra e venda do produto, fretes, instalações, atendirnentos em caso

de necessidades (1 dia útil em Aracaju e 2 dias úteis em Estância-SE, conforme

item 4.2 ANEXO II, 24 meses de garantia para manutenção ou substituição das

pças que venham a apresentar problemas, são fatores a serem considerados no

julgamento.

Dessa forma, acreditamos que seja dificil cumprir com todas as exigências no edital

:ocasionar prejuízo ao SESI/SENAI-DR/SE.
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III - DO PEDIDO

Outrossim, sendo diverso o entendimento, pedimos que suspenda o processo até que

nos seja oportunizada a possibilidade de esclarecer pessoalmente as inconsistências

do produto ofertado e as exigências do Edital.

Atenciosamente e com apreço,

Aracaju (SE), 29 de Janeiro de 2020

/
,ft e i

NEXUS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI

CNPJ: 35.664.851/0001-13

Link dos prospectos:

O 1-. https://www.henry. com.br/assets/imgs/produtos/Ponto/prisma-super-facil_adv-

prospecto.pdf

02. https :I/www.henry.com.br/j ornal/materiallProdutosHenry-20 19(Ponto)703 1 .pdf
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Registrador eletrônico de ponto que atende a Portari

1.510/09 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE
e os requísitos da Portaria 595/13 do INMETRO, que.

determina novos padrões de segurança e qualidade

para os REPS.

• Ideal para todos os portes de negócio que necessitam de um controle de

frequência dos funcionários de forma segura, rápida e moderna.

Disponível em 5 modelos:

Ri - BIOMETRINBARRAS/PROXIMIDADE/SMART CARD CONTACTLESS

R4 - BIOMETRIA/SMART CARD CONTACTLESS

Ampla tela colorida sensível ao toque;

Impressora de alta resolução com corte automático do ticket;

• Maior nível de segurança, com dados fiscais assinados digitalmente;

Comunicação protegida por criptografia, impedindo qualquer tentativa de fraude via

softwares não autorizados;

• Sistema interno de sensores que realizam o bloqueio automático do equipamento,
na tentativa violação;

• Utiliza sistema de gerenciamento embarcado através do navegador de internet,
sem necessidade de instalação de software na máquina cliente;



• Sistema de importação e exportação de dados via segunda porta USB. Através

desta porta podem, ser realizadas as configurações do equipamento, do

empregador, de colaboradores, de biometrias e coleta de eventos;

Permite realizar o cadastro do colaborador e digital, diretamente no equipamento;

e Trabalha com vários tipos de comunicação, tornando-se um equipamento moldável

à necessidade do cliente e adaptável ao ambiente;

• Trabalha com matrículas de até 20 dígitos tanto para leitura automática de cartões

quanto para a matrícula das biometrias;

• Controle das operações realizadas no equipamento, através de níveis de acesso

concedidas pelo usuário administrador do sistema, podendo cadastrar até 8

usuários do sistema;

• Sistema de identificação de status e eventos no equipamento: pelo próprio
equipamento, aplicativo embarcado ou software gerenciador.
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• Leitor biométrico tipo Óptico, resolução de 500 DPI mais resistente ao desgaste ou

riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital, com capacidade de

7.500 digitais padrão, 9590 (opcional) ou 19.000(opcional);

e Leitor biométrico tipo Capacitivo(Opcional), resolução de 508 DPI, proteção "Dedo

Vivo" que permite identificar tentativas de fraudes com a utilização de digitais falsas

de silicone e gelatina. Capacidade de 7.500 digitais ou 9590 (Opcional);

• Leitor biométrico tipo Óptico (Opcional), resolução de 500 DPI, proteção "Dedo

Vivo" que permite identificar tentativas de fraudes com a utilização de digitais falsas

de silicone e gelatina. Capacidade de 9590 ou 16.000 digitais;



• Modo da verificaçao das digitais: 1:1 (reconhecimento feito com a prévia

informação da matrícula e em seguida colocando o dedo no sensor biométrico) e

1 :N (reconhecimento feito apenas colocando o dedo sobre o sensor biométrico);

Auto On (biometria com recurso de toque único): identificação da digital em modo

1:N, reconhecimento feito apenas colocando o dedo no sensor biométrico, sem a

necessidade de informar previamente a matrícula ou utilizar cartão;

LEITORES

• Leitor de proximidade: lê no padrão 125 kHz Unique, tanto no padrão wiegand26

quanto abatrack2, além de padrões como HlD*, lndala*, entre outros.

*Consultar disponibilidade de acordo com modelo.

• Leitor de cartões Smart Card Contactless: suporte a cartões Smart Card

Contactless 13 MHz de 1K e 4K;

e Leitor de códigos de barras: Realiza leitura de crachás de 3 a 20 dígitos, nos

padrões: 128, 2 de 5 intercalado e não intercalado e o padrão 3 de 9;
e

MEMÓRIA MT/MRP

• Capacidade para armazenamento de registros em memória (MRP): 3.500.000;

e Os dados são gravados em memória flash não volátil tanto para a Memória de

Trabalho (MT) como para a Memória de Registro Permanente (MRP);Possui
sistema de gerenciamento interno para garantir a integridade dos dados;

• Dados do empregador: armazena em memória a razão social, CNPJ/CPF, CEI e

endereço do local de trabalho;

• Dados de colaboradores: é possível programar uma lista de até l8mil

colaboradores, contendo matrículas, PlS e nome do colaborador;

• Armazena na MRP os eventos: registro do empregador, marcação de ponto,

alteração de data e hora, cadastro e alteração de colaboradores e eventos

sensíveis;

• Possui sistema de gerenciamento inteligente. Valida as informações recebidas e as

salva apenas se for necessário, otimizando a utilização da memória;



• Possui sistema de proteção interno para supervisão do funcionamento do

equipamento e dos níveis de tensão (watchdog);

Capacidade de expansão da memória MRP para até 30 milhões de registros

(Opcional) e para 80.000 na memória da MT;

SISTEMA DE IMPRESSÃO

Impressora térmica de alta resolução;

• Sistema de impressão com velocidade de 90 mm/s;

e Possui guilhotina com corte tipo "Total" e "Parcial";

e Capacidade de impressão de 38 caracteres por linha;

Suporta bobinas de 300 metros de comprimento de até 156mm de diâmetro;

• Possui autonomia para mais de 8.500 bilhetes;

e Durabilidade mínima da impressão de 5 anos, respeitando os requisitos de

conservação do fabricante do papel;

Possui sensor para garantir a impressão do comprovante de ponto do trabalhador;

e Possui contador de tickets restantes (valor aproximado), de forma que o

empregador saiba quantos tickets ainda podem ser impressos com determinada

bobina de papel.

• Possui sensor para indicar que a bobina de papel está acabando.

COMUNICAÇÃO /COLETA DE DADOS

e Trabalha somente em modo off-line, usando os dados contidos na MT para

autenticação no equipamento;

• TCP/IP 10/100 MBits e USB nativos;



VVifi;

3G, utilizando dispositivo externo para comunicação;

Permite comunicação em modo Servidor ou Client;

Porta USB fiscal(frontal) exclusiva para extração da afd, e porta usb secundária

para importação e exportação de dados;

• Coleta de dados: os registros podem ser coletados via porta USB Fiscal, segunda
USB no próprio equipamento, aplicativo embarcado em urn navegador de internet

ou via software gerenciador.

DISPLAY I TECLADO

Display LCD Touchscreen TFT colorido de 2,8".

• Teclado: 18 teclas sendo 10 em padrão telefônico e 8 teclas adicionais de função;

RTC - RELÓGIO DE TEMPO REAL IHORÁRIO DE VERÃO

Calendário perpétuo: gerencia a passagem da hora, minuto, segundo, dia, mês e ano.

Possui uma bateria de lítio interna com capacidade de manter a data e hora correta

por 1 .440 horas, no caso de desligamento total do mesmo;

e Relógio de precisão menor de um minuto por ano;

'o Possui suporte para configuração de ajuste automático do horário de verão;

*Consultar disponibilidade.



Ambiente

Temperatura de operação: -15°C a 55°C (sem condensação);

Temperatura para estocagem: -20°C a 60°C;

Faixa de umidade para funcionamento: O a 95%;

Nível aceitável de luz para funcionamento: 3.000 Lux.

Elétrica

• Fonte chaveada: 90 a 240 VAC;

Tensão de operação: 9 Volts;

Consumo médio de corrente: 500 mA;

• Nobreak interno opcional com autonomia de até 8 horas.

Medidas do Produto

• Peso: 1,450 kg;

Altura: 18,4 cm;

• Profundidade: 19,02 cm;

• Largura da base: 27,67 cm.
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Prisma Super Fácil

Advanced

CARACTER ISTICAS

• Registrador eletrônico de ponto que atende a Portaria 1.510109 do Ministério do

Trabalho e Emprego (MTE), e os requisitos da Portaria 595/13 do INMETRO, que

determina novos padrões de segurança e qualidade para os REPS.

• deal para todos os portes de negócio que necessitam de um contrate de

frequência dos funcionários de forma segura, rápida e moderna.

Disponível em 5 modelos:

Ri BIOMETRIA/ BARRAS! PROXIMIDADE/SMART CARD CONTACTLESS

R2 - BIOMETRIA/PROXIMIDADE

R3 - BIOMETRIA! BARRAS

R4 BIOMETRIA/SMART CARD CONTACTLESS

R5 BARRAS/PROXIMIDADE

• Ampla tela colorida resistiva sensível ao toque;

Impressora de alta resolução com corte automático do ticket;

• Maior nível de segurança, com dados fiscais assinados digìtalmente;

• Comunicação protegida por criptografia, impedindo qualquer tentativa de

fraude via softwares não autorizados;

• Sistema interno de sensores que realizam o bloqueio automático do

equipamento, na tentativa violação;

• Utiliza sistema de gerenciamento embarcado através do navegador de

internet, sem necessidade de instalação de software na máquina cliente;

• Sistema de importação e exportação de dados via segunda porta USB. Através

desta porta podem ser realizadas as configurações do equipamento, do

empregador, de colaboradores, de biometrias e coleta de eventos;

• Permite realizar o cadastro do colaborador e digital, diretamente no

equipamento;

• Trabalha com vários tipos de comunicação, tornando-se um equipamento moldável



à necessidade do cliente e adaptável ao ambiente;

• Trabalha com matrículas de até 20 dígitos tanto para leitura automática de

cartões quanto para a matrícula das biometrias;

• Controle das operações realizadas no equipamento, através de níveis de acesso

concedidas pelo usuário administrador do sistema, podendo cadastrar até 8

usuários do sistema;

• Permite backup e recuperação das digitais, lista de usuarìos cadastradas;

• Sistema de identificação de status e eventos no equipamento: pelo próprio
equipamento, aplicativo embarcado ou software gerenciador.

OPERACIONAL

• Leitor biométrico tipo Óptico, resolução de 500 DPI mais resistente ao desgaste ou

riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital, com capacidade de

15.000 digitais padrão, 9.590 (opcional) ou 19.000(opcionat) com proteção "Dedo Vivo"

que permite identificar tentativas de fraudes com a utilização de digitais falsas de

sjtjcone e gelatina ( LFD);

• Leitor biométrico tipo Capacitivo(Opcional.), resolução de 508 DPI, proteção
"Dedo Vivo" que permite identificar tentativas de fraudes com a utilização de

digitais falsas de silicone e gelatina. Capacidade de 15.000 digitais;

• Leitor biométrico tipo Óptico (Opcional), resolução de 500 DPI, proteção "Dedo

Vivo" que permite identificar tentativas de fraudes com a utilização de digitais
falsas de silicone e gelatina. Capacidade de 9.590 ou 19.000 digitais;

• Modo da verificação das digitais: 1:1 (reconhecimento feito com a prévia
informação da matrícula e em seguida colocando o dedo no sensor biométrico) e

1 :N (reconhecimento feito apenas colocando o dedo sobre o sensor biométrico);

• Auto On (biometria com recurso de toque único): identificação da digital em

modo 1:N, reconhecimento feito apenas colocando o dedo no sensor biométrico,
sem a necessidade de informar previamente a matrícula ou utilizar cartão;

• Permite o cadastro de até 10 digitais por usuário.

LEITORES

• Leitor de proximidade: lê no padrão 125 kHz Unique, tanto no padrão wiegand26
quanto abatrack2;

• Leitor de cartões Smart Card Contactless: suporte a cartões Smart Card

Contacttess 13 MHz de 1K e 4K;

• Leitores com tecnologia de alcance em 3 centímetros;

• Leitor de códigos de barras: Realiza leitura de crachás de 3 a 20 dígitos, nos

padrões: 128, 2 de 5 intercalado e não intercalado e o padrão 3 de 9;



MEMÓRIA MT/MRP

Capacidade para armazenamento de registros em memória (MRP): 3.500.000.

Com capacidade de expansão para até 30 milhões de registros

• Os dados são gravados em memória fl,ash não volátil, tanto para a Memória de

Trabalho (MT) como para a Memória de Registro Permanente (MRP);Possui sistema

de gerenciamento interno para garantir a integridade dos dados;

• Dados do empregador: armazena em memória a razão social, CNPJ/CPF, CEI e

endereço do local de trabalho;

• Dados de colaboradores: é possível programar uma lista de até 'l5mil

colaboradores, contendo matrículas, PIS e nome do colaborador;

• Armazena na MRP os eventos: registro do empregador, marcação de ponto,

alteração de data e hora, cadastro e alteração de colaboradores e eventos

sensíveis;

• Possui sistema de gerenciamento inteligente, Valida as informações recebidas e as

salva apenas se for necessário, otimizando a utilização da memória;

• Possui sistema de proteção interno para supervisão do funcionamento do

equipamento e dos níveis de tensão (watchdog);

SISTEMA DE IMPRESSÃO

Impressora térmica de alta resolução;

Sistema de impressão com velocidade de 200 mm/s;

Possui guilhotina com corte tipo "Total";

• Capacidade de impressão de 40 caracteres por linha;

Suporta bobinas de 300 metros de comprimento de até 156 mm de diâmetro;

• Possui autonomia para mais de 10.000 bilhetes;

• Durabilidade mínima da impressão de 5 anos, respeitando os requisitos de

conservação do fabricante do papel;

Possui sensor para garantir a impressão do comprovante de ponto do trabalhador;

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

empregador saiba quantos tickets ainda podem ser impressos com determinada

bobina de papel;

• Possui sensores: para identificação do nível da bobina no compartimento, término

da mesma com alerta de necessidade de substituição no display e papel
enroscado.



COMUNICAÇÃO /COLETA DE DADOS

• Trabalha somente em modo off-line, usando os dados contidos na MT para

autenticação no equipamento;

TCP/IP 10/100 MBits e USB nativos;

Wifi* e 3G* (Utilizando dispositivo externo para comunicação);

Permite comunicação em modo Servidor ou Client;

• Porta USB físcal(frontal) exclusiva para extração da afd, e porta usb secundária

para importação e exportação de dados devjdamente protegidas;

• Coleta de dados: os registros podem ser cotetados via porta USB Fiscal, segunda
USB no próprio equipamento, aplicativo embarcado em um navegador de internet

ou via software gerenciador.

• Display LCD Touchscreen TFT colorido de 2,8".

TECLADO

Teclado: 18 teclas sendo 10 em padrão telefônico e 8 teclas adicionais de função;

RTC - RELÓGIO DE TEMPO REAL /HORÁRIO DE VERÃO

• Calendário perpétuo: gerência a passagem da'hora, minuto, segundo, dia, mês e ano.

Possui uma bateria de tItio interna com capacidade de manter a data e hora correta por

1.440 horas, no caso de desligamento total do mesmo;

Relógio de precisão menor de um minuto por ano;

ø Possui suporte para configuração de ajuste automático do horário de verão;

Ambiente

Temperatura de operação: 5C a 50 C (sem condensação);

Faixa de umidade para funcionamento: 20 a 95%;

Nível aceitável de luz para funcionamento: 3.000 Lux.



Elétrica

Fonte chaveada: 90 a 240 VAC;

Tensão de operação: 9 Volts;

PotêncIa média: 5 W;

Consumo médio de corrente: 500 mA;

No- break interno opcional com autonomia de até 8 horas.

Medidas do Produto

• Peso: 1,450kg;

• Altura: 18,4cm;

Profundidade: 19,02 cm;

• Largura da base: 27,67 cm,


