
 
 

RESPOSTAS CONSULTA PÚBLICA 
SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GESTÃO ELETRÔNICA DE REGISTRO DE PONTO 

Processo Nº 0755/18 - Registro de Preço 
 

 

Introdução 

 

A SEMGE por meio de Consulta Pública, colocou à disposição o termo de referência, 
para que os interessados apresentem suas considerações, inclusive, visando esclarecer 
eventuais dúvidas técnicas que possam surgir no curso do Processo Licitatório, que tem 
por objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada em solução 
integrada para gestão eletrônica de registro de ponto. 

 O referido termo de referência foi disponibilizado através do link – 
http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/images/stories/consulta_publica.pdf - pelo 
prazo de 10 dias corridos, no período de 19/02/2018 à 01/03/2018, onde os eventuais 
questionamentos e sugestões foram encaminhados por e-mail a Diretoria de 
Modernização e Tecnologia da Gestão, aos cuidados de Ricardo Seixas, através do e-
mail: ricardo.seixas@salvador.ba.gov.br. 

 

 

Questionamentos e Sugestões 

 

Potencial Fornecedor I 
 

 

QUESTIONAMENTO: Qual a necessidade da certificação da Anatel para Relógio de 
Ponto, tendo em vista que todos os equipamentos são homologados pelo INMETRO e 
pelo Ministério do Trabalho? 
 

ANEXO I - Especificações Técnicas 
ITEM 01 - RELÓGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO E DE CARTÃO 
POR PROXIMIDADE - GARANTIA DE 36 MESES 
X. Deverá possuir leitor de cartão de proximidade do tipo Mifare frequência de 
13,56 Mhz ISO 14443 A, com homologação Anatel (deverá ser apresentado 
conjuntamente com o catálogo do produto o certificado de homologação da Anatel 
do leitor de cartão Mifare, nos termos do parágrafo 2° do artigo 162 da Lei 9.472 
(Lei Geral das Telecomunicações). 

 
RESPOSTA DMTG: O que deverá ser homologado pela Anatel é a funcionalidade 
de leitor de cartão proximidade do tipo Mifare conforme item X. O certificado de 
homologação, garante que o produto passa por diversos testes que comprovam 
a segurança de uso, qualidade e conformidade com as especificações da 
regulamentação brasileira de telecomunicações. 
 
 



 
 

QUESTIONAMENTO: Atualmente os equipamentos homologados pelo INMETRO são 
com tensão de 100 a 240VAC, serão aceitos? 
 

ANEXO I - Especificações Técnicas 
ITEM 01 - RELÓGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO E DE CARTÃO 
POR PROXIMIDADE - GARANTIA DE 36 MESES 
XXIII. Deverá possui fonte de alimentação interna com tensão de 90 a 240 
VAC.  
 

RESPOSTA DMTG: Serão aceitos considerando que as voltagens homologadas 
pelo INMETRO estão compreendidas pela previsão no Termo de Referência. 
 
QUESTIONAMENTO: Qual a necessidade de integração com o AD Windows e LDAP? 
 

ANEXO I - Especificações Técnicas 
ITEM 02 - SOFTWARE DE SOLUÇÃO WEB PARA GERENCIAMENTO 
E GESTÃO DA FREQUÊNCIA DOS RELÓGIOS DE PONTO 
V. Deverá possuir integração com o AD do Windows e LDAP para que 
seja possível realizar o login do tipo SSO (single sign on).  

 
RESPOSTA DMTG: A integração do software ao AD WINDOWS através de 
protocolo LDAP(Lightweight Directory Access Protocol), proporciona segurança 
aprimorada à Administração. Trata-se de interesse da gestão Municipal em 
possuir nível aprimorado de segurança quanto à autenticidade do usuário do 
sistema, permitindo a integração ao software de gestão da identidade a ser 
adquirido pela Prefeitura. 
 
QUESTIONAMENTO: Qual a necessidade de exportar dados em XLS? 
 

ANEXO I - Especificações Técnicas 
ITEM 02 - SOFTWARE DE SOLUÇÃO WEB PARA GERENCIAMENTO 
E GESTÃO DA FREQUÊNCIA DOS RELÓGIOS DE PONTO 
VI. Deverá registrar e emitir relatórios de log de operações de usuários, 
com no mínimo as seguintes informações: data, hora, a aplicação que foi 
acessada, usuário que acessou o sistema, evento ocorrido, IP, o campo 
que foi acessado no software, o campo que foi alterado e apagado, 
também qualquer dado que foi modificado, acessado, a quantidade de 
ações realizadas e ainda a ação que foi feita, ou seja, atualização, 
exclusão e inclusão. O relatório deverá ser visualizado em tela e impresso. 
Também deverá ser possível exportar para os formatos PDF e XLS. O log 
de aplicação deverá possuir sistema de paginação, para otimizar a 
visualização, e ainda filtros para seleção de parâmetros de interesse.  

 
RESPOSTA DMTG: Permitir que dados sejam retrabalhados conforme a 
necessidade da administração sem necessitar de intervenção de terceiros. O xls, 
assim como o .pdf são dois tipos de arquivos bastante comuns no mercado. 
 
QUESTIONAMENTO: Qual a necessidade do Item VII especificação do Software?  
 

ANEXO I - Especificações Técnicas 
ITEM 02 - SOFTWARE DE SOLUÇÃO WEB PARA GERENCIAMENTO 
E GESTÃO DA FREQUÊNCIA DOS RELÓGIOS DE PONTO 
VII. Deverá ser possível ao gestor visualizar o status de comunicação 
online e offline de cada equipamento, trocar informações com os mesmos, 
enviar carga de software e cadastros, enviar carga de biometrias, receber 
alarmes de status de bobinas de papel, alarmes de falta de papel e de 



 
 

iminência de falta de papel, funcionamento da conexão de rede TCP-IP do 
coletor, alarme de detecção de Pen Drive, alarme de acionamento de 
botão de relatório 24 horas.  

 
RESPOSTA DMTG: A especificação contida no item VII da especificação do 
software é necessária considerando que a solução que se pretende contratar 
deverá possibilitar gestão integrada dos dados que compõem a base de 
identificação dos servidores e colaboradores que registrarão suas presenças, 
contemplando, inclusive, a possibilidade de utilização do sistema de registro 
independentemente do Órgão/Entidade de origem, permitindo, por exemplo, que 
um servidor de uma Secretaria registre sua chegada/saída em outro. Ademais, tais 
requerimentos possibilitam a ampla gestão do controle de acesso, o que é 
extremamente relevante para a Administração. 
 
QUESTIONAMENTO: O item X é possível nos informar quais importações e 
exportação deseja fazer a Administração e qual sistema legado? 
 

ANEXO I - Especificações Técnicas 
ITEM 02 - SOFTWARE DE SOLUÇÃO WEB PARA GERENCIAMENTO 
E GESTÃO DA FREQUÊNCIA DOS RELÓGIOS DE PONTO 
X. Deverá permitir a importação e a exportação de dados de e para 
sistemas legados com processos automáticos configurados na aplicação 
através de arquivos com interfaces definidas. O formato padrão de 
exportação e importação deverá ser arquivo texto e integração via banco 
de dados ou através de webservice.  

 
RESPOSTA DMTG: A administração da Prefeitura de Salvador possui e poderá no 
futuro possuir outros sistemas internos de gestão de dados, de folha e da 
administração como um todo. Importar ou exportar dados relativos à gestão de 
pessoas é algo extremamente necessário para a automatização dos processos, 
redução de custos e ampliação de eficiência operacional. 
 
QUESTIONAMENTO: Item XII, qual a necessidade? 
 

ANEXO I - Especificações Técnicas 
ITEM 02 - SOFTWARE DE SOLUÇÃO WEB PARA GERENCIAMENTO 
E GESTÃO DA FREQUÊNCIA DOS RELÓGIOS DE PONTO 
XII. Deverá possuir interface gráfica para cadastramento dos coletores de 
ponto e pela mesma interface deverá ser possível a identificação, 
reconhecimento e tratamento de alarmes enviados pelos coletores de 
ponto ao software. 

 
RESPOSTA DMTG: Cadastrar os coletores de ponto para que operem 
adequadamente na rede da prefeitura e identificar, reconhecer e tratar alarmes 
enviados pelos coletores ao software, com o objetivo de mitigar erros, facilitar e 
agilizar processos de manutenção, bem como, antecipar-se à uma parada súbita 
de equipamento, pode realizar troca de bobina de papel antes do seu término entre 
outras necessidades intrínsecas à operação de ponto eletrônico. 
 
 
QUESTIONAMENTO: Item VI qual a folha de pagamento existente, qual banco 
de dados? 



 
 

 
ANEXO I - Especificações Técnicas 
3. As funcionalidades de tratamento da frequência eletrônica deverão 
possuir no mínimo as seguintes especificações:  

VI. Geração do movimento para a Folha de Pagamento (via arquivo texto, 
integração via banco de dados e webservice).  

 
RESPOSTA DMTG: A folha de pagamento foi desenvolvida através de fábrica de 
software na Plataforma Maker All, compilado em linguagem Java. O Banco de 
dados utilizados é SQL Server 2012. 
 

QUESTIONAMENTO: Item VIII qual a necessidade deste item? 
 
ANEXO I - Especificações Técnicas 
3. As funcionalidades de tratamento da frequência eletrônica deverão 
possuir no mínimo as seguintes especificações:  

VIII. Possibilidade de vincular horários alternativos, principalmente para os 
casos de turno múltiplo, facilitando a troca de turnos entre os 
colaboradores sem a necessária intervenção dos Usuários.  

 

RESPOSTA DMTG: A prefeitura de Salvador possui várias classes de servidores, 
os quais operam em vários turnos e escalas, por exemplo, médicos, guardas civis, 
professores. A função requerida deve auxiliar na gestão de frequência desses 
casos. Quando da necessidade de realização de trabalhos em turnos distintos, 
por exemplo, no caso de servidores da Defesa Civil, limpeza, entre outros, 
poderão ter suas jornadas de trabalho gerenciadas pela função requerida. 
 

QUESTIONAMENTO: Item XIX, qual a necessidade de ser em uma única tela? 
 

ANEXO I - Especificações Técnicas 
3. As funcionalidades de tratamento da frequência eletrônica deverão 
possuir no mínimo as seguintes especificações:  

XIX. Possibilidade de apurar o ponto dos funcionários 
(incluir/desconsiderar marcações, programar afastamentos e abonos, 
programar trocas de horário e escalas), tudo em uma única interface (tela) 
e com apuração das horas em tempo real.  

 
RESPOSTA DMTG: Sistemas onde as funções estão distribuídas em muitas telas 
para a sua execução ou acionamento atrasam a gestão. Um gestor gerencia no 
mínimo mil pessoas, dessa forma, se o sistema não for intuitivo e ágil o tempo 
gasto pode impactar nas operações. 
 
QUESTIONAMENTO: XXIV, quais configurações precisam ser complementadas? 
 

ANEXO I - Especificações Técnicas 
3. As funcionalidades de tratamento da frequência eletrônica deverão 
possuir no mínimo as seguintes especificações:  

XXIV. Possibilitar ao usuário do sistema a criação de regras adicionais (de 
acordo com padrão de linguagem pré-definido) para complementar as 
configurações disponíveis no sistema e adaptar questões particulares 
previstas em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.  



 
 

 

RESPOSTA DMTG: Trata-se especificamente de eventuais detalhes que precisem 
ser ajustados no dia a dia relativo às portarias trabalhistas, convenções e acordo 
coletivo, isto é, as regras as quais regem as jornadas dos servidores. 
 
QUESTIONAMENTO: Item XXV, XXIX e XXXII, qual a necessidade destes itens? 

ANEXO I - Especificações Técnicas 
3. As funcionalidades de tratamento da frequência eletrônica deverão 
possuir no mínimo as seguintes especificações:  

XXV. Possibilitar ao usuário do sistema a criação de consultas SQL em 
interface de desenvolvimento da própria da ferramenta.  

XXIX. Dispor de relatório que permita visualizar o controle de Turn Over 
dos colaboradores. 

XXXII. Permitir gerenciar o histórico de troca de escalas, horários, 
funções, departamentos, setor, seção e centro de custos, de modo a 
considerar este histórico na geração de relatórios de períodos retroativos.  

 
RESPOSTA DMTG: Item XXV: Permitir consultas SQL no caso de implementação 
de uma nova rotina ou atualização do sistema para efeito de conferência de dados 
e auditoria interna. 
 
Item XXIX: A necessidade está explicitada no próprio item. 
 
Item XXXII: Quando de migração de servidores entre seções, troca ou alteração 
de escalas e principalmente no caso de servidores da área de saúde, educação e 
segurança, onde tais informações para efeito de histórico são importantes. 
 

 

Potencial Fornecedor II 

 

SUGESTÃO: Fazemos isto mais em várias interfaces/tela. A característica de 
apenas uma tela só pode ser caracterizada por um único desenvolvedor. Seria 
interessante alterar essa parte.  

ANEXO I - Especificações Técnicas   
ITEM 02 - SOFTWARE DE SOLUÇÃO WEB PARA GERENCIAMENTO 
E GESTÃO DA FREQUÊNCIA DOS RELÓGIOS DE PONTO 
3. As funcionalidades de tratamento da frequência eletrônica deverão 
possuir no mínimo as seguintes especificações:  
XIX. Possibilidade de apurar o ponto dos funcionários 
(incluir/desconsiderar marcações, programar afastamentos e abonos, 
programar trocas de horário e escalas), tudo em uma única interface (tela) 
e com apuração das horas em tempo real.  

 

RESPOSTA DMTG: Sistemas onde as funções estão distribuídas em muitas telas 
para a sua execução ou acionamento atrasam a gestão. Um gestor gerencia no 
mínimo mil pessoas, dessa forma, se o sistema não for intuitivo e ágil o tempo 
gasto pode impactar nas operações. 



 
 

 

QUESTIONAMENTO: Não entendi este item. (Seria uma questão de customizar o 
software para uma realidade específica?)    

ANEXO I - Especificações Técnicas   
ITEM 02 - SOFTWARE DE SOLUÇÃO WEB PARA GERENCIAMENTO 
E GESTÃO DA FREQUÊNCIA DOS RELÓGIOS DE PONTO 
3. As funcionalidades de tratamento da frequência eletrônica deverão 
possuir no mínimo as seguintes especificações:  
XXIV. Possibilitar ao usuário do sistema a criação de regras adicionais (de 
acordo com padrão de linguagem pré-definido) para complementar as 
configurações disponíveis no sistema e adaptar questões particulares 
previstas em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.  

 
RESPOSTA DMTG: Trata-se especificamente de eventuais detalhes que precisem 
ser ajustados no dia a dia relativo às portarias trabalhistas, convenções e acordo 
coletivo, isto é, as regras as quais regem as jornadas dos servidores. 
 

SUGESTÃO: Criar SQL na própria interface, além de inseguro, pode gerar 
problemas de performance se não for construído. 

 

ANEXO I - Especificações Técnicas   
ITEM 02 - SOFTWARE DE SOLUÇÃO WEB PARA GERENCIAMENTO 
E GESTÃO DA FREQUÊNCIA DOS RELÓGIOS DE PONTO 
3. As funcionalidades de tratamento da frequência eletrônica deverão 
possuir no mínimo as seguintes especificações: 
XXV. Possibilitar ao usuário do sistema a criação de consultas SQL em 
interface de desenvolvimento da própria da ferramenta.  

 

RESPOSTA DMTG: Permitir consultas SQL na interface de desenvolvimento para 
implementação de uma nova rotina, atualização do sistema, conferência de dados 
e auditoria interna. 
 

SUGESTÃO: Seria interessante retirar isso (480 x 320 pixel), pois, limita penas 
a um fabricante, no caso a DIMEP.  
 

ANEXO I - Especificações Técnicas 
ITEM 05 - LEITOR BIOMÉTRICO - GARANTIA DE 12 MESES 
V. Resolução: 500 dpi, 480 x 320 pixel.  

 

RESPOSTA DMTG: Existe mais de um fabricante que atende a esta especificação. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Potencial Fornecedor III 
 

 

QUESTIONAMENTO: Gostaríamos de consultar como será a implantação dos relógios 
em termos de quantitativos, ou seja, em quanto tempo aproximadamente os 
equipamentos serão solicitados a partir da ata de registro de preços? 

 

RESPOSTA DMTG: Em razão da natureza da contratação, que ocorrerá através da 
modalidade de registro de preços, não é possível especificar datas e prazos para 
solicitação e entrega dos equipamentos, já que a adesão ocorrerá de forma 
independente pelos Órgãos e Entidades, de acordo com sua respectiva 
conveniência. A ata tem vigência de 12 (doze) meses, período em que os 
quantitativos deverão estar à disposição da Administração para atender às suas 
eventuais necessidades. 
 

QUESTIONAMENTO: Observamos que se trata de uma solução integrada, neste 
sentido entendemos que deve ser uma solução que integre-se com outros tipos de 
equipamentos e softwares, inclusive porque atualmente no mercado as soluções mais 
modernas operam de forma integrada. Esse conceito procede?  

 

RESPOSTA DMTG: Sim. 
 

SUGESTÃO: Sugerimos que no item de Habilitação Técnica, esta prefeitura introduza 
alguma porcentagem que determine para a comprovação de quantidades de 
equipamentos fornecidos, isto é, pelo menos 40 ou 50%, visto que para um projeto 
dessa magnitude, a empresa para cumprir deve ter realizado obra de forma similar. 

O mesmo pode ser pedido para a comprovação de habilitação técnica no software de 
ponto eletrônico, ou seja, que a empresa tenha fornecido software para atendimento à 
pelo menos 30 ou 40% do mesmo volume de gestão de pessoas solicitado, ou seja, os 
40.000. 

 

6. HABILITAÇÃO TÉCNICA  
6.1. As licitantes deverão comprovar habilitação técnica por meio de 
atestados de capacidade técnica comprovando o fornecimento, instalação 
e manutenção das parcelas de maior relevância conforme descrito abaixo: 
I. Fornecimento e instalação de coletores de ponto eletrônico compatíveis 
em quantidades e prazos.  
II. Fornecimento e instalação de softwares de gerenciamento e gestão da 
frequência de coletores de ponto compatíveis em quantidades e prazos.  

 

RESPOSTA DMTG: Esse ponto será revisto. 
 



 
 

SUGESTÃO: Ainda para a habilitação técnica sugerimos solicitar que a empresa possui 
cadastro no CREA de sua região com pelo menos um responsável técnico na área de 
engenharia elétrica, para que a prefeitura possa estar respaldada por empresa que 
tenha condições de executar obra desse porte. 

 

6. HABILITAÇÃO TÉCNICA  
6.1. As licitantes deverão comprovar habilitação técnica por meio de 
atestados de capacidade técnica comprovando o fornecimento, instalação 
e manutenção das parcelas de maior relevância conforme descrito abaixo: 
I. Fornecimento e instalação de coletores de ponto eletrônico compatíveis 
em quantidades e prazos.  
II. Fornecimento e instalação de softwares de gerenciamento e gestão da 
frequência de coletores de ponto compatíveis em quantidades e prazos.  

 
RESPOSTA DMTG: A sugestão não será acatada considerando que a demanda 
por profissional de engenharia elétrica é desnecessária considerando o objeto 
licitado e o fato de que não correrão, por conta da CONTRATADA, alterações 
estruturais/elétricas nas dependências dos Órgãos/Entidades da Prefeitura 
Municipal do Salvador. 
 

SUGESTÃO: Sobre o anexo I, termo de referência, sugerimos com relação às 
especificações dos relógios de ponto que os mesmos possuam 02 impressoras, dado 
que tal característica vem se tornando uma necessidade, principalmente em redes de 
grande porte como a desta prefeitura, pois elimina praticamente a possibilidade de uma 
parada na marcação de ponto, quando o equipamento tem a falta de papel em sua 
impressora principal. 

 

RESPOSTA DMTG: Deixamos de acatar a sugestão oferecida já que a exigência 
de 02 impressoras elevará de forma desnecessária o custo total da contratação, 
não sendo conveniente para a Administração limitar a concorrência com essa 
especificação, evitando limitação da concorrência. 
 

SUGESTÃO: Ainda com relação às especificações dos relógios de ponto sugerimos 
que os mesmos tenham capacidade de ler os templates de digital cadastrada na 
memória do cartão smart card mifare, posto que tal facilidade reduz problemas com 
recadastramento de usuários, dúvidas com relação à marcação de ponto pois em uma 
situação de auditoria do sistema pode-se verificar facilmente que o usuário fez a sua 
marcação de ponto com o seu template de digital que encontra-se armazenado no 
cartão, entre outras vantagens. 

 

RESPOSTA DMTG: Esse ponto será revisto. 
 

SUGESTÃO: Sugerimos incluir nas especificações um modo de acessibilidade, ou seja, 
que o equipamento tenha possibilidade de operar com um alto falante para resposta 
audível atendendo melhor os deficientes visuais. 



 
 

 

RESPOSTA DMTG: Deixamos de acatar a sugestão por entender que a 
especificação sugerida restringe de forma desnecessária a concorrência e excede 
o objeto da contratação. Tal exigência fugiria à finalidade do equipamento, que se 
limita ao registro do ponto. Ademais, tal requisito direcionaria a licitação à 
contratação de uma sorte limitada de equipamentos. 
 

 

Potencial Fornecedor IV 

 

 

SUGESTÃO: Inclusão da expressão, no Item 6 do TR: (*) “sendo para o presente 
certame será considerado o fornecimento compatível de no mínimo 40% de relógio de 
ponto eletrônico (REP)”  
 

6. HABILITAÇÃO TÉCNICA 
6.1. As licitantes deverão comprovar habilitação técnica por meio de 
atestados de capacidade técnica comprovando o fornecimento, instalação 
e manutenção das parcelas de maior relevância conforme descrito abaixo: 
I. Fornecimento e instalação de coletores de ponto eletrônico compatíveis 
em quantidades e prazos.(*)  
II. Fornecimento e instalação de softwares de gerenciamento e gestão da 
frequência de coletores de ponto compatíveis em quantidades e prazos. 

 
RESPOSTA DMTG: Esse ponto será revisto. 
 

SUGESTÂO: * Inclusão do termo ” TFT 5 touch screen” no ponto VI do Item 01 do Anexo 
I 

ITEM 01 - RELÓGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO E DE 
CARTÃO POR PROXIMIDADE - GARANTIA DE 36 MESES  
1. Os coletores de ponto deverão atender as seguintes especificações 
técnicas: 
VI. Deverá possuir display (*) e teclado de no mínimo 12 teclas.  

 

RESPOSTA DMTG: A sugestão não será acatada a fim de que não se limite a 
competitividade do certame. 
  

SUGESTÃO: *¹ Incluir o termo “vigente” no ponto X do Item 01 do Anexo I 

ITEM 01 - RELÓGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO E DE 
CARTÃO POR PROXIMIDADE - GARANTIA DE 36 MESES  
X. Deverá possuir leitor de cartão de proximidade do tipo Mifare frequência 
de 13,56 Mhz ISO 14443 A, com homologação Anatel (deverá ser 
apresentado conjuntamente com o catálogo do produto o certificado (*¹) 
de homologação da Anatel do leitor de cartão Mifare, nos termos do 
parágrafo 2° do artigo 162 da Lei 9.472 (Lei Geral das Telecomunicações). 

 
RESPOSTA DMTG: Esse ponto será revisto. 



 
 

 

SUGESTÃO: Incluir no Item 01 do Anexo I, o seguinte:  

“Deverá possuir 2 impressoras de ticket papel, (motivo para BKP e quando acabar uma 
bobina a outra entra automaticamente , sem correr risco de falta de papel, com isso 
podendo ser feito melhor gestão de manutenção de troca  e estoque de bobinas.”  

 

RESPOSTA DMTG: Deixamos de acatar a sugestão oferecida já que a exigência 
de 02 impressoras elevará de forma desnecessária o custo total da contratação, 
não sendo conveniente para a Administração limitar a concorrência com essa 
especificação, evitando limitação da concorrência. 

 

SUGESTÂO: Inclusão da expressão (*²) no ponto XIX do Item 01 do Anexo I 

“e IPV6 Visto, que o range de protocolos de rede IPV4 já estão no limite no BRASIL, 
com esta solicitação do IPV6 , esta secretaria não correria riscos no futuro de não 
funcionamento dos relógios por indisponibilidades do range de IPV4.” 

ITEM 01 - RELÓGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO E DE CARTÃO POR 
PROXIMIDADE - GARANTIA DE 36 MESES  
XIX. Deverá possuir Interface de comunicação ethernet de 10/100 Mbps 
nativa, ou seja, não sendo aceito conversores de outras interfaces para a 
interface RJ 45 e ainda deverá possuir protocolo TCP/IP V4 (*²), com 
possibilidade de configuração de endereço IP, máscara e gateway do 
equipamento.  

 

RESPOSTA DMTG: Não existe necessidade de uso de IPV6, tendo em vista que a 
utilização será em rede privada. 
  
SUGESTÂO: Incluir a expressão (*³) “ao equipamento no mesmo gabinete” no ponto 
XXIII do Item 01 do Anexo I 

ITEM 01 - RELÓGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO E DE CARTÃO POR 
PROXIMIDADE - GARANTIA DE 36 MESES  
XXIII. Deverá possui fonte de alimentação interna (*³) com tensão de 90 
a 240 VAC.  

 

RESPOSTA DMTG: A sugestão não será acatada a fim de que não se limite a 
competitividade do certame. 
 

SUGESTÂO: Incluir expressão (**) “A fonte do equipamento” no ponto XXIV do Item 
01 do Anexo I 

ITEM 01 - RELÓGIO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO E DE CARTÃO POR 
PROXIMIDADE - GARANTIA DE 36 MESES  
XXIV. (**) Deverá possuir circuito de proteção interno contra descargas 
elétricas.  

 

RESPOSTA DMTG: Esse ponto será revisto. 
 



 
 

SUGESTÂO: Alterar o item 3 – Qualificação Técnica do TR substituindo o termo “na 
cidade” por (***) “nas regiões”, no Item 3 do Anexo I do TR: 
 

3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 3.1. A licitante deverá comprovar que dispõe de instalações físicas na 
cidade(***) de Salvador/BA, do aparelhamento e do pessoal técnicos 
adequados e disponíveis para a realização do objeto desta licitação, de 
forma a poder realizar a entrega dos equipamentos, bem como as 
executar a suas respectivas instalações e manutenções corretivas sempre 
que solicitadas na vigência da garantia.  
3.2. A comprovação do atendimento às características técnicas 
especificadas neste Termo de Referência dar-se-á por meio de catálogos, 
manuais, publicações originais e apresentação de amostras 
(homologação).  

 

QUESTIONAMENTO: Temos local e escritórios da empresa em Lauro de Freitas, sendo 
que é uma empresa do mesmo grupo econômico, onde é o nosso escritório com nossa 
equipe técnica com laboratórios, técnicos e estoque. Podemos considerar este local 
para comprovação? 

RESPOSTA DMTG: Esse ponto será revisto. 
 

 

 

Considerações Finais 

 

 

A motivação inicial para abertura de processo preliminar de consulta pública foi permitir 
aos interessados, especialistas e à sociedade de maneira geral, apresentarem suas 
contribuições, de forma crítica, elucidativa ou sugestiva, de forma a contribuir para o 
Processo Licitatório que visa uma futura contratação de empresa especializada em 
solução integrada de controle eletrônico de frequência para os colaboradores da 
Prefeitura Municipal de Salvador, em seus Órgãos e Entidades. 

Verifica-se que o procedimento de Consulta Pública realizado pela Prefeitura de 
Salvador logrou êxito no que diz respeito a esta temática, onde, os subsídios recebidos 
contribuíram – em maior ou menor grau — para o aperfeiçoamento dos instrumentos da 
contratação pública, ao passo que, podemos considerar positivo o saldo deste 
procedimento preliminar. 

Em atenção aos questionamentos e sugestões recebidos por esta Diretoria, por ocasião 
da consulta pública, informamos que o Termo de Referência foi analisado e alterado, 
considerando a necessidade e conveniência da Administração Municipal. 

 


