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SEGUNDO TERMO DE TROCA DE MARCA DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 149/2017 

 

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MONTE ALTO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.816.247/0001-11, doravante denominada 

PREFEITURA, representada pelo senhor José Francisco Giancotti, Secretário de 

Administração, RG: 6.814.958 e CPF nº 594.052.448-68, de acordo com a atribuição que 

lhe foi conferida pelo artigo 13, do Decreto nº 2.127, de 11 de outubro de 2.005 e 

ulteriores alterações, e de outro lado à empresa “RONILDO DONEDA EPP”, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 00.378.889/0001-45, sediada na Rua Henrique Lupo, nº 1744, 

Residencial Fonte da cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, CEP 14802-446, 

telefone (16) 3311 1000, e-mail: contato@cfdobrasil.com.br, adjudicatária do Pregão para 

Registro de Preços nº 51/2017, representada pelo seu diretor, senhor Ronildo Doneda, 

portador do RG nº 17.293.201 e CPF nº 045.249.328-52, denominada FORNECEDORA 

resolve alterar o modelo do objeto na ata de registro de preço n° 51/2017, o item descrito 

a seguir.   

1 – RETIFICAÇÃO DO MODELO 

1.1 - Fica substituído o modelo do produto relacionado no item 1, passando a vigorar 

na seguinte conformidade, mantendo-se o preço unitário original.  

 

ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA UNID 
QTD 

ESTIMADA 
MARCA 

R$ 
Unitário 

SUBTOTAL 

1 

Registrador eletrônico de ponto, do tipo relógio 
de ponto contendo: Ampla tela colorida 
resistiva 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; 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 

un 70 

Henry 
Prisma 
SF ADV 

R2 

880,00 61.600,00 
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colaborador e digital, diretamente no 
equipamento; Trabalha com vários tipos de 
comunicação; Trabalha com matrículas de até 
20 dígitos; Controle das operações realizadas 
no equipamento, através de níveis de acesso 
concedidas pelo usuário administrador do 
sistema, podendo cadastrar até 8 usuários do 
sistema; aplicativo embarcado ou software 
gerenciador; Leitor biométrico tipo Óptico, 
resolução de 500 DPI, com cap. de 15.000 
digitais; Leitor de prox.: lê no padrão 125 kHz 
Unique, tanto no padrão wiegand26 quanto 
abatrack2; Cap. para armazenamento de 
registros em memória (MRP): 3.500.000; Cap. 
de expansão da memória MRP para até 30 
milhões de registros; é possível programar 
uma lista de até 15 mil 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; sistema 
de proteção interno; Impressora térmica de 
alta resolução; Sistema de impressão com 
velocidade de 100 mm/s;  Guilhotina com corte 
tipo “Total”; Cap. de impressão de 38 
caracteres por linha; Suporta bobinas de 300 
metros de comprimento de até 156mm de 
diâmetro; Autonomia para mais de 8.500 
bilhetes; Durabilidade mínima da impressão de 
5 anos;  Sensor para garantir a impressão do 
comprovante de ponto do trabalhador; 
Contador de tickets restantes (valor 
aproximado), de forma que o empregador 
saiba quantos tickets ainda podem ser 
impressos com determinada bobina de papel; 
Trabalha somente em modo off-line, usando os 
dados contidos na MT para autenticação no 
equipamento; TCP/IP 10/100 MBits e USB 
nativos; 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 um navegador de internet ou 
via software gerenciador; Display LCD 
Touchscreen TFT colorido de 2,8”; Teclado: 18 
teclas sendo 10 em padrão telefônico e 8 
teclas adicionais de função; 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; Relógio de 
precisão menor de um minuto por ano; No-
break. 

VALOR TOTAL 61.600,00 
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2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições pactuadas e não alteradas pelo 

presente aditamento e que não se revelem com o mesmo conflitantes. 

 
 
Monte Alto, 21 de março de 2018. 
 
 
 
 

 
             José Francisco Giancotti                   Ronildo Doneda 
              PREFEITURA      FORNECEDORA 
 

 
 

TESTEMUNHAS 
 

 
 
 
Luis Eduardo Arruda Soares                              José Roberto de Andrade Salgueiro 
RG: 13.724.376                      RG: 21.336.470-0 
 


