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QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 05.00031/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: 076/2019

EMPRESA: KERP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ: 26.727.779/0001-35

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):

TELEFONE/FAX: 11 3831 3635  11 99218 8362

E-MAIL:

REPRESENTANTE: PAULO DONIZETE DAMASCENO

CPF: 082.721.548 – 35

LOTE 1 

Item ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 UND 2 R$ 7.207,00 R$ 14.414,00

2 UND 1 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00

RUA SCHILLING Nº 413 – SALA 302 – VILA LEOPOLDINA – SÃO 
PAULO – SP

licitacoes@kerp.com.br

Catracas de 3 Braços modelo pedestal, com instalação, com as 
especificações mínimas: 
Controle de Acesso: Controle de pessoas; Anti duplo entrada; 
Urna coletora; Capacidade para 200.000 usuários cadastrados 
(cartão/senha); 2.000 digitais off line e 100.000 online.
Mecanismo:800.000 giros.
Forma de Identificação: Leitor biométrico; Cartões de 
proximidade e senha.
Comunicação: Ethernet; RS-485, RS-232, GPRS e Wi Fi.
Interface de usuário: Tela LCD Touchscreen e  Software Web 
Integrado.
Características Gerais: 772 mm x 950 mm x 635 mm (PxAxL).
Suporte para fixação da catraca.
Garantia mínima de 12 meses.
Suporte técnico presencial: 12 meses.

MADIS 
MODELO MDC 

1902

Software de gerenciamento (controle de entrada e saída), com instalação.
Garantia mínima de 12 meses
Fornecimento de Software de Controle de Acesso. Software responsável por todo o 
gerenciamento do controle de acesso, através do qual serão cadastrados os 
funcionários e visitantes, e implementadas as políticas e as validações de acesso, 
bem como a consulta de informações estratégicas. Características e funcionalidades: 
Cadastro de servidores: funcionalidade que permitirá a importação dos dados dos 
servidores do Contratante de um arquivo no padrão “csv” (arquivo texto separados por 
vírgulas), contendo matricula, nome, cpf (opcional), código do cartão, local de 
trabalho. O sistema deverá aceitar a importação das fotos dos servidores, arquivos 
identificados pela matrícula.
Cadastro de visitantes: funcionalidade que permitirá o cadastro de pessoas que 
acessam o Contratante com as seguintes informações: nome, número, estado e data 
de emissão do RG, CPF (opcional), empresa, telefone, campo observação e situação 
do cadastro. O sistema deverá permitir a realização de uma foto do visitante no 
momento do cadastro. A foto ficará vinculada ao cadastro.
Cadastro do crachá: o sistema permitirá a importação ou o cadastro dos crachás 
avulsos que serão utilizados na liberação do acesso aos visitantes. A importação 
deverá utilizar arquivo no formato “csv”.
Liberação de acesso: para a liberação do acesso, o operador deverá cadastrar uma 
liberação de acesso, com as seguintes informações: identificador da pessoa, 
identificador do crachá, assunto da visita e a(s) pessoa(s) ou departamento(s) 
visitados (destino). O sistema deverá registrar e identificar o operador do sistema, a 
data e a hora do cadastro. A liberação ficará restrita às catracas do prédio em que foi 
realizado o cadastro de liberação de acesso e será válida apenas para um único 
acesso. Caso um servidor não esteja com  o seu crachá funcional, o sistema permitirá 
o cadastro de um crachá provisório, vinculando a código do crachá com o servidor 
para a liberação de acesso. Nesse caso, o crachá será retido na saída do servidor.
Registro de acesso: o sistema deverá manter o registro de todos os acessos, tanto 
dos servidores como dos visitantes, armazenando: identificação do crachá, 
identificação da pessoa, tipo entrada/saída, código da catraca, data e hora.
O sistema deverá bloquear a dupla entrada e a dupla saída.
O software de controle de acesso deverá possuir funcionalidades que permitam a 
programação das respectivas catracas.
O software de controle de acesso deverá possuir perfis de acesso, com, pelo menos, 
dois níveis, gestor do sistema e operador. O operador ficará restrito as operações de 
cadastros de visitantes, desbloqueio de crachás, liberação de acesso e ao bloqueio e 
liberação de catracas.
O sistema de controle de acesso deverá possuir acesso por meio de navegadores 
web e armazenar todos os dados num banco de dados relacional. Tanto o usuário 
administrador do sistema como o administrador do banco de dados deverá ser 
transferido para o Contratante, que ficará responsável pela gestão dos dados.
O sistema de controle de acesso deve permitir consultas e emissão de relatórios 
personalizáveis e com diversas opções de filtros, tais como: informações organizadas 
por portarias, catracas, horário, tipo de colaborador ou visitante, movimentos de 
entradas/saídas, pessoas por destino e identificar quem está nas dependências do 
prédio e outros, bem como a extração de dados do sistema e exportação para 
arquivos em pelo menos um dos seguintes formatos: .txt, .csv, .xls/xlsx.
O sistema de controle de acesso assim como o seu banco de dados deverão ser 
instalados em equipamento servidor do Contratante, pelo Contratante, com a 
orientação da Contratada. 

Sistema operacional: Windows Server 2016 64Bits ou Centos 7 64 Bits. Em caso de 
outro sistema operacional, deverão ser fornecidas as licenças do mesmo, quando 
necessário, para a quantidade de equipamentos necessária. 
Base de dados: PostgreSql 9.4 64 Bits ou mais recente. Em caso de outro banco de 
dados, deverão ser fornecidas as licenças do mesmo, quando necessário, para a 
quantidade de equipamentos necessária.
Todas as características de instalação tanto do sistema operacional quanto do banco 
de dados devem estar escritas.
A instalação do sistema deve ser automatizada, sem necessidade de alterações e/ou 
intervenções fora da interface de instalação.
Deverão ser fornecidos junto com o software, os manuais de usuário, os manuais 
técnicos para instalação e operação e as licenças tanto do produto como dos demais 
softwares necessários para o seu funcionamento.
A Contratada deverá ministrar pelo menos um treinamento para operação e instalação 
do sistema e um treinamento para a utilização, de no mínimo 08 horas cada um.
Fornecimento de software para cadastro de visitantes, totalmente em português, a ser 
instalado em estações de trabalho do Contratante, pelo Contratante, com a orientação 
da Contratada. A instalação do software de cadastro de visitantes deve ser 
automatizada, sem necessidade de intervenções fora da interface de instalação. As 
instruções para instalação e/ou migração das instalações do software de cadastro de 
visitantes devem estar descritas completamente na documentação da solução.
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3 UND 1 R$ 525,00 R$ 525,00

VALOR TOTAL R$ 18.839,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ..................................................R$ R$ 27.688,89

VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE  CENTAVOS

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO ...............................................................R$ R$ 18.839,00

DEZOITO MIL, OITOCENTOS E TRINA E NOVE REAIS 

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO .............................................................R$ R$ 8.849,89

OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 31,96%

TRINTA E UM VIRGULA NOVENTA E SEIS PORCENTO

                                                  Porto Velho – RO, 25 de julho de 2019

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

EQUIPE DE PREGÕES – SML

Câmera/Webcam 16 MP: Resolução mínima de 16.0 Mpixel (1600K) 
para fotos; Resolução Mínima de 5.2 Mpixel (5200K) para vídeos; 
Driverless (plug and ply); Resolução de até 4608x3456 px modo 
foto; Resolução de até 2560x2048 px modo vídeo; Captura de até 
30 fps – microfone interno; Enquadramento automático; Conexão 
USB 2.0; Itens incluso: Webcam, cabos de instalação (USB e 
áudio), CD de instalação, manual de instalação em português.
Garantia mínima de 12 meses.

LOGITECH   
MODELO   
16 MP


	KERP

