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Licitações

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022
EDITAL Nº PE004/2022 – www.bllcompras.com

DO PEDIDO:
Nos foi apresentado um pedido de ESCLARECIMENTO ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO PARA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022, em 04/04/2022 o qual foi enviado ao e-mail do setor
de licitação e inserido na aba Esclarecimentos do Sistema BLL, questionando algumas funcionalidades do
sistema entre outros pontos, conforme resumo abaixo citado:
II – DO PEDIDO
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DA RESPOSTA:
A) O pedido foi encaminhado ao setor requisitante que respondeu o seguinte:
LOTE 001
1 – O sistema deverá ser responsável pelo gerenciamento, emissão de relatórios, cadastro de
funcionários de forma remota e todo o registro de entrada e saída de funcionários e demais
funções pertinentes ao objeto, onde o relógio eletrônico estiver instalado.
LOTE 002
2.1– O software poderá ser desktop e possuir funcionalidade em plataforma web (nas nuvens)
para acesso online do setor de RH do município o qual será pago mensalmente.
2.2 – O número mínimo estimado de servidores cadastrados por ponto será de 100 funcionários.
LOTE 003
3.1 Existem cinco relógios já instalados no município. Marca/Modelo: RELOGIO DE PONTO
CONTROL ID Idclass – RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO HENRY PRIMSA SF ADV R2
3.2 o SISTEMA dos relógios já existentes estão previstos no quantitativo do lote 002.

www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YZN/EZOZXNRJN9JFIVN9RW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
5 de Abril de 2022
4 - Ano - Nº 2953

Teofilândia

ORÇAMENTO ESTIMADO
1 - Conforme previsão LEGAL do Decreto Municipal 011/2020 e constante do item 8.1 do edital o
orçamento estimado tem caráter SIGILOSO.
8.1. Conforme previsão constante do Decreto Municipal nº 011/2020 no seu Art.
14º, o valor estimado será SIGILOSO e divulgado imediatamente após a conclusão
da fase de lance e classificação da empresa primeira colocada.

Art. 14. O valor estimado ou o valor máximo aceitável
para a contratação, se não constar expressamente do
edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado
exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle
externo e interno.
§ 1º O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor
máximo aceitável para a contratação será fundamentado
no § 3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, e no art. 20 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de
2012.
DA DECISÃO:
Diante dos fatos aqui apresentados, reconheço a necessidade de correção do edital para que seja melhor
detalhado os lotes devendo a autoridade superior deliberar sobre a continuidade ou revogação do
presente certame visando garantir o princípio da isonomia entre os participantes.
A presente decisão deverá ser inserida na aba “Documentos” e no portal do município, bem como no
Diário Oficial do Município para conhecimento de todos.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Teofilândia – BA, 05 de Abril de 2022

Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial

www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YZN/EZOZXNRJN9JFIVN9RW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

