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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 
 
Referência: Pregão Eletrônico nº. 09/2022 – Locação temporária de sistema de ponto, incluindo 
relógio de ponto eletrônico, sistema de captura dos registros, bobinas, acessórios e nobreak, 
incluindo manutenção completa, assistência técnica e, se for o caso, a substituição do equipamento. 
 
Impugnante: NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 
CNPJ:  25.322.949/0001-39 
 
I – TEMPESTIVIDADE  
 
A empresa NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. apresentou, em 11/07/2022, 
impugnação tempestiva aos termos do Edital, a qual passamos a examinar e a responder seus 
quesitos. 
 
II – ALEGAÇÃO 
 
Alega a Impugnante, em apertada síntese, que: 
 
“1. Emissão de comprovante de registro de ponto impresso 
 
De acordo com a descrição do objeto e demais características técnicas dispostas no Termo de 
Referência, a Administração busca a locação de relógios registradores de ponto com fornecimento de 
bobinas de papel para impressão do comprovante de ponto, consoante disposições da Portaria nº 
1.510/09 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 
 
Nesse sentido, já se afigura uma grave irregularidade no instrumento convocatório, porquanto a 
referida Portaria resta revogada pela Portaria/MPT nº 671/2021. 
 
As disposições da norma em vigor afastam a obrigatoriedade de impressão do comprovante de 
registro de ponto em papel, permitindo que tanto o comprovante de registro, quanto o 
armazenamento dos dados coletados sejam realizados de forma digital [...]. 
 
Consoante disposições legais supracitadas, o registro de ponto pode ser realizado de forma física, 
por meio de comprovante impresso, ou de forma eletrônica, por meio de arquivos digitais, sendo ilegal 
a determinação pela Administração de que os equipamentos devam fornecer comprovantes 
impressos, mormente no caso de locação dos referidos relógios de ponto. 
 
[...] 
 
O comprovante impresso, inclusive, não fornece a mesma segurança no arquivo dos registros pelo 
trabalhador que o controle por aplicativo, já que os impressos tendem a desbotar com o tempo, 
enquanto o registro on line não se perde. 
 
[...] 
 
Frisa-se que tal exigência não guarda qualquer relação com a necessidade dos serviços objeto do 
referido pregão, qual seja, o registro de ponto eletrônico, devendo ser retirada do texto editalício, 
porquanto violadora da isonomia e competitividade do certame. 
 
[...] 
 
 
2. Exigência de conexão física 
 
[...] 
 
A exigência de conexões físicas, por meio de portas USB e conexão TCP/IP se demonstra 
novamente excessiva e desnecessária, excluindo do certame empresas, como a ora Impugnante, que 
se utilizam de tecnologias muito mais seguras e modernas para a transferência de dados, por meio de 
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conexão WI-FI e transferência de dados via WEB, sem a necessidade de cabos ou mesmo de 
manipulação de usuários diretamente nos equipamentos. 
 
Ora Ilustre Pregoeiro, ao elencar dentre as exigências técnicas dos equipamentos a existência de 
conexão física para captura de dados exclui do certame empresas cujos equipamentos realizam o 
armazenamento de dados remotamente, para coleta via internet. 
 
Os equipamentos ofertados pela Impugnante, bem como por diversas empresas do mercado, 
realizam a conexão à internet por meio de rede GPRS, ou General Packet Radio Services - em 
português, Serviços Gerais de Serviços por Rádio. 
 
[...] 
 
Além disso, os equipamentos também oferecem a possibilidade de conexão Wi-Fi, por meio de rede 
sem fio, ou seja, os relógios de ponto possuem duas formas de conexão à internet, oportunizado 
segurança e rapidez na transferência de dados, tornando a conexão TCP/IP absolutamente 
dispensável. 
 
[...] 
 
Assim sendo, as conexões físicas exigidas no edital devem ser suprimidas, permitindo a participação 
de um universo maior de participantes, cujo ingresso no certame resta vedado simplesmente por se 
utilizarem de tecnologias superiores às consignadas no edital, o que não se mostra razoável. 
 
3. Requisitos de armazenamento de dados e integração ao sistema Datasul 
 
[...] 
 
As características de armazenamento de dados na memória do equipamento, conforme disposições 
supra, novamente tem unicamente o caráter de restringir o número de participantes, bem como atrair 
a contratação de tecnologias obsoletas pela Administração, porquanto os equipamentos mais 
modernos, como já argumentado alhures, realizam o armazenamento de dados no servidor em 
nuvem (cloud server), o que garante a segurança dos dados em virtude do uso de criptografia, bem 
como a realização de backup automático, mantendo sempre atualizados os dados registrados. 
 
[...] 
 
No tocante à exigência de que os equipamentos possuam comunicação com Módulo de Frequência 
do Sistema Datasul como requisito para aceitabilidade dos relógios de ponto também se demonstra 
excessiva e restritiva à ampla participação no certame, haja vista que as tecnologias mais atuais 
possuem a plena possibilidade de integração com a API pública, ou seja, ainda que o sistema não 
esteja integrado no momento da realização do certame, existe a possibilidade de integração posterior, 
caso a fornecedora se sagre vencedora da licitação. 
 
Portanto, a exigência de que os equipamentos já possuam integração previa com o sistema Datasul, 
ao revés de beneficiar a Administração, tem somente o condão de direcionar o certame para 
empresas cujos equipamentos já possuam tal funcionalidade configurada, o que não se coaduna ao 
objetivo maior do pregão, qual seja, a máxima ampliação da competitividade. 
 
4. Da exigência de nobreak 
 
[...] 
 
Contudo, o item 5.1.2 elenca, ainda, a exigência de fornecimento de nobreak externo, com autonomia 
de, no mínimo, 4 (quatro) horas, para relógio de ponto, o que se demonstra absolutamente 
desnecessário, porquanto a bateria interna dos relógios de ponto fornecidos pela Impugnante possui 
a mesma autonomia exigida para os nobreaks, afastando a necessidade de um custo adicional para 
fornecimento dos referidos itens. 
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Assim sendo, o fornecimento de nobreak deve ser exigido de maneira facultativa, apenas das 
empresas cujos equipamentos não possuam fonte de alimentação interna com a autonomia mínima 
de 4 horas”. 
 
Conclui requerendo que a impugnação seja processada e acolhida e o texto editalício seja retificado. 
 
III – ANÁLISE 
 
Como as alegações apresentadas pela Impugnante tratavam-se de questões técnicas, esta Pregoeira 
encaminhou a Impugnação para análise e esclarecimento da área competente, Gerência de 
Administração e Recursos Humanos – GEARH da BHTRANS que, após análise, encaminhou a 
resposta transcrita na íntegra a seguir: 
 
“I – A BHTrans optou pelo registro de ponto em formato impresso, sendo esta uma prerrogativa da 
empresa. 
 
Portaria/MPT no 671/2021: 
“Art. 80. O comprovante de registro de ponto do trabalhador pode ter o formato impresso ou de 
arquivo eletrônico.” 
 
II – Tratando-se de um REP-C não procede alegações apresentada   
 Portaria MPT no 671/2021: 
“Art 81. § 1º No caso de REP-C, o Arquivo Fonte de Dados deve ser gravado em dispositivo externo 
de memória, por meio de porta de saída padrão USB externa, denominada Porta Fiscal, de uso 
exclusivo pelo Auditor-Fiscal do Trabalho.” 
 
A forma de comunicação defina para trabalho dos relógios é através de uma porta Ethernet 
10/100Mbps TCP/IP  
 
III – Todos os itens aqui solicitados estão em conformidade com Portaria MPT no 671/2021: 
“Art. 87. As assinaturas eletrônicas geradas pelo REP-C devem seguir as disposições dos Requisitos 
de Avaliação da Conformidade para registrador eletrônico de ponto publicados pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO.” 
A portaria do Inmetro pode ser acessada através do link: 
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001767.pdf 
Itens: 4.12, 5.1.19 , 5.1.16  respectivamente.  
 
Quanto ao item III “Sistema de captura e armazenamento possuir comunicação com Módulo de 
Frequência do Sistema Datasul” será seguindo conforme item 3.1.2 do edital.  
 
IV – Nobreak é um item que consta no objeto da contratação, deve ser fornecido independente da 
característica técnica do relógio de ponto. 
 
Consideramos que as especificações do objeto são necessárias para atender às necessidades da 
BHTRANS e devem ser mantidas, não havendo óbices legais para prosseguimento do certame.” 
 
Ressalta-se que, por se referirem a questões técnicas, que extrapolam os conhecimentos desta 
Pregoeira, as questões acima foram avaliadas pela área competente, razão pela qual foram acatadas 
na íntegra. 
 
IV – JULGAMENTO 
 
Diante do exposto, decido conhecer da impugnação para, no mérito, negar-lhe provimento, 
considerando improcedentes as alegações apontadas pelo impugnante. 

 
Belo Horizonte, 13 de julho de 2022. 

 
 
 

Mariana Ferreira da Silva 
Pregoeira 
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