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1. OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a contratação, através da modalidade de 

registro de preços, para aquisição de Solução Integrada de controle eletrônico de frequência 

para os colaboradores da Prefeitura Municipal de Salvador, em seus Órgãos e Entidades, 

contendo relógios eletrônicos de ponto com leitor biométrico e cartão de proximidade, 

softwares de gestão da frequência e de gerenciamento dos relógios, comtemplando a  

instalação, configuração, atualização de suas versões, bem como dos respectivos 

firmwares, transferência de conhecimento, bobinas de papel para o registro de ponto 

eletrônico, conforme exigências mínimas apresentadas e descritas neste Termo de 

Referência e em seus anexos. 

1.2. A transferência de conhecimento objeto deste Termo de Referência ocorrerá para capacitar 

até 04 (quatro) multiplicadores por Órgão ou Entidade tão logo seja realizada a 

instalação/configuração dos equipamentos e softwares, estando vinculada ao 

funcionamento da Solução Integrada. 

1.3. A proposta deverá garantir a total conectividade e interoperabilidade entre seus itens, que 

deverão resultar na prestação dos serviços com níveis de desempenho adequados aos fins 

a que se destinam. 

1.4. A fim de garantir a compatibilidade entre os itens que compõem a solução tecnológica que 

se pretende contratar, faz-se necessário que a licitação ocorra em lote único, já que a 

mesma inclui leitor biométrico para cadastro dos colaboradores, equipamentos para gestão 

e registro eletrônico de ponto, conforme quantitativos e especificações anexos, 

contemplados os serviços de instalação, sendo imprescindível que todos os equipamentos 

operem conjuntamente e com tecnologias compatíveis entre si. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Atualmente, a emissão e o controle da frequência dos empregados da Prefeitura e da 

maioria de seus Órgãos e Entidades são feitos de forma manual, ficando sob 

responsabilidade dos colaboradores das unidades de gestão de pessoas as seguintes 

atividades: 

I. Emissão mensal das folhas de ponto. 

II. Entrega das folhas nas unidades de trabalho. 

III. Conferência individualizada de cada folha de ponto, verificando o efetivo cumprimento 

da jornada. 

IV. Cálculo das horas trabalhadas a maior e a menor. 
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V. Encaminhamento mensal de relatório para o setor competente que efetuará o 

desconto de faltas, atrasos e saídas antecipadas injustificadas. 

VI. Reemissão das folhas de ponto por perda ou extravio. 

VII. Encaminhamento mensal de relatório de frequência aos órgãos de origem dos 

empregados requisitados. 

VIII. Solicitação mensal às chefias das frequências não entregues no prazo legal. 

2.2. Além do desgaste gerado pelo caráter repetitivo da tarefa, que gera ônus para a 

Administração com o deslocamento de colaboradores exclusivamente para a execução 

dessas atividades, a Prefeitura suporta o risco da ocorrência de falhas nesse controle 

mensal. 

2.3. Evidentemente, a ausência de sistema informatizado de controle e gerenciamento de 

frequência, confiando todo o trabalho ao acompanhamento manual, traz prejuízos ao bom 

andamento e à regularidade das atividades da Prefeitura. 

2.4. A aquisição dos equipamentos de cadastro, gestão e registro eletrônico de ponto dos 

colaboradores, assim como dos demais itens inerentes ao processo de “controle de 

frequência”, é uma medida que, além de trazer benefícios para a melhor gestão de pessoas, 

se alinha também com a legislação trabalhista (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

Art. 74, § 2°). 

2.5. Cabe ressaltar que as especificações trazidas neste Termo de Referência contemplam 

equipamento preparado para a leitura de cartão de proximidade em decorrência de projeto 

de Gestão Integrada de Controle de Acesso e Cadastramento Funcional, que será objeto 

de licitação especifica tão logo esta Solução para Gestão Eletrônica de Registro de Ponto 

esteja implantada. 

2.6. Dessa forma, a gestão da frequência dos colaboradores da Prefeitura Municipal do 

Salvador, que até então ocorre de forma descentralizada, passará a ser monitorada através 

de softwares de registro e controle, com centralização efetiva da informação, conferindo 

segurança aos indicadores e permitindo maior produtividade e eficiência dos setores de 

gestão de pessoas. 

2.7. A solução que se pretende contratar deverá atender aos 32 (trinta e dois) Órgãos e 

Entidades do Município, quais sejam a ARSAL, CASA CIVIL, COGEL, CODESAL, DESAL, 
FCM, FGM, FMLF, GABP, GABVP, GCM, LIMPURB, PGMS, SALTUR, SECIS, SECOM, 
SECULT, SEDUR, SEFAZ, SEINFRA, SEMAN, SEMGE, SEMOB, SEMOP, SEMPS, 
SEMTEL, SEMUR, SMED, SMS, SPMJ, SUCOP e TRANSALVADOR.  

2.8. O alcance da solução estendido a todos os Órgãos/Entidade visa possibilitar a efetiva 

integração de dados dos equipamentos, permitindo que os colaboradores da Prefeitura 

registrem a sua jornada em qualquer uma das suas unidades. Isso porque, algumas 
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atividades são essencialmente externas ou envolvem deslocamentos, de forma que o 

registro através de ponto eletrônico não pode ser um ônus, tampouco gerar impacto no 

tempo de trabalho e produtividade dos servidores, comissionados, empregados públicos e 

estagiários. 

2.9. O software que deverá compor a solução foi planejado para possibilitar a gestão de até 

40.000 (quarenta mil) colaboradores. Tal quantitativo foi definido como forma de manter a 

disponibilidade e eficácia da solução, considerando que atualmente a Prefeitura Municipal 

do Salvador conta com cerca de 30.000 (trinta mil) colaboradores ativos (CLT, 

comissionados, estatutários, REDA e estagiários) e é sabido que estão previstas 

contratações através de concursos públicos para provisão de novos cargos efetivos, bem 

como postos de trabalho na modalidade do Regime Especial de Direito Administrativo – 

REDA, sem prejuízo de alterações no quadro de cargos comissionados. Dessa forma, o 

quantitativo de gerenciamento por software de até 40.000 (quarenta mil) colaboradores 

permite que a solução pretendida permaneça aderente, sem onerar excessivamente o 

erário, garantindo a assertividade do certame. 
2.10. Quanto ao quantitativo de 3.000 (três mil) relógios eletrônicos de ponto requeridos para 

atender aos 32 (trinta e dois) Órgãos e Entidades do Município, cumpre justificar que, para 

definir esse número estimado, foi considerada a necessidade de instalação em 440 

(quatrocentos e quarenta) escolas municipais, 160 (cento e sessenta) unidades de saúde e 

cerca de 1.600 (mil e seiscentos) imóveis próprios ou locados pela PMS, conforme dados 

internos da Secretaria Municipal de Gestão, onde estão lotados colaboradores cuja 

frequência precisa ser gerida através da solução que se pretende contratar. 
2.11. Considerando a soma dos quantitativos baseados em dados internos, tem-se que, no 

mínimo, seriam necessários 2.200 (dois mil e duzentos) equipamentos, considerando a 

dispersão da estrtura municipal. Ocorre que em alguns Órgãos e Entidades far-se-á 

necessária a instalação de mais de um equipamento, o que aumenta o referido quantitativo, 

de forma que a aquisição de até 3.000 (três mil) equipamentos permite que a solução 

pretendida permaneça aderente, sem onerar excessivamente o erário, garantindo a 

assertividade do certame. 
2.12. Quanto ao quantitativo estipulado de 1.000 (mil) caixas contendo 06 (seis) bobinas de papel 

para utilização durante o período de 250 dias úteis do ano nos 3.000 (três mil) relógios de 

ponto que poderão ser adquiridos, foi considerado que cada bobina possui a capacidade 

de fornecer 9.500 (nove mil e quinhentos) tickets com as informações de registro dos 

colaboradores, de modo que 40.000 (quarenta mil) pessoas deverão registrar suas jornadas 

4 (quatro) vezes ao dia, considerando entrada, saída e retorno no intervalo para almoço e 

saída.   
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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). 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ANEXO I) 

4.1. A solução integrada de registro eletrônico de ponto é composta de equipamentos de registro 

de ponto eletrônico, coleta de biometria, softwares para gerenciamento dos relógios de 

ponto e gestão da frequência, onde será possível permitir o registro da jornada de cerca de 

40.000 (quarenta mil) funcionários, em seu local de trabalho ou em qualquer 

Órgão/Entidade da Prefeitura onde houver sido instalado equipamento de ponto eletrônico.  

4.2. Os relógios indicados neste termo de referência foram especificados também para permitir 

a utilização de cartão por proximidade e, onde serão armazenados os dados de biometria 

do colaborador, que poderá ser utilizada para fins de registro de ponto em qualquer 

Órgão/Entidade da Prefeitura, onde houver instalado um equipamento de ponto eletrônico.  

4.3. As especificações técnicas estão elencadas no ANEXO I do presente Termo de Referência. 

5. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO (ANEXO I) 

5.1. A transferência de conhecimento tem por objetivo a realização de treinamento para a 

utilização dos equipamentos e das funcionalidades dos softwares que compõem a solução 

e se dará conforme estabelece o ANEXO I do presente Termo de Referência. 

5.2. A transferência de conhecimento objeto deste Termo de Referência ocorrerá para capacitar 

até 04 (quatro) multiplicadores por Órgão ou Entidade tão logo seja realizada a 

instalação/configuração dos equipamentos e softwares, estando vinculada ao 

funcionamento da Solução Integrada. 

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: 
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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. 

7. DOS CRITÉRIOS PARA ACEITE DOS EQUIPAMENTOS 

7.1. O recebimento do objeto deste Termo de Referência se dará conforme o disposto no artigo 

73, inciso II e seus parágrafos, da Lei nº. 8.666, de 1993, compreendendo duas etapas 

distintas a seguir discriminadas: 

I. Provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir do recebimento dos 

materiais, mediante termos próprios, para efeito de posterior verificação da 

conformidade dos bens com a especificação prevista neste Termo de Referência, 

observado o disposto nos artigos 69, 73 e 76 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

II. Definitivamente, no prazo de 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório, 

mediante atesto de nota fiscal, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens 

e consequente aceitação, observados os artigos 69, 73 e 76 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

7.2. Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no qual se 

consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, o item objeto 

deste Termo de Referência será rejeitado, devendo ser substituído no prazo de 15 (quinze) 

dias, quando se realizarão novamente as verificações de conformidade. 

7.3. Caso a substituição não ocorra em até 15 (quinze) dias, ou caso o novo material também 

seja rejeitado, estará a empresa contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à 

aplicação das sanções previstas em Lei, bem como às penalidades previstas neste Termo 

de Referência. 

7.4. À CONTRATADA caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento definitivo, 

submetendo a etapa impugnada a nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a 

execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

Os custos da substituição do bem rejeitado correrão exclusivamente às expensas da 

CONTRATADA. 

7.5. O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho 

do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da 

utilização dos mesmos dentro da vigência da garantia. 

8. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
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8.1. Elaborar os Contratos e os Termos Aditivos, em todas as fases da concepção à 

concretização, imprimindo, colhendo assinaturas e enviando aos Órgãos/ Entidades da 

Administração Municipal. 

8.2. Verificar, através de fiscal designado, se os itens fornecidos pela contratada estão em 

conformidade com a proposta aceita e com as especificações contidas neste instrumento. 

8.3. Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento de materiais em desacordo com o apresentado 

no Modelo de Planilha de Preços. 

8.4. Realizar os pagamentos à Contratada, respeitando as dotações orçamentárias, fontes de 

recursos e prazos estabelecidos em contrato. 

8.5. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para entrega, 

instalação, configuração e manutenção corretiva nos Órgãos ou Entidades da Prefeitura 

Municipal do Salvador. 

8.6. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 

CONTRATADA, informações adicionais, assim como dirimir dúvidas e fornecer orientações 

em todos os casos omissos. 

8.7. Indicar representantes de cada Órgão ou Entidade do Município de Salvador para 

fiscalização da entrega, instalação, configuração e manutenção corretiva em cada Órgão 

ou Entidade do Município. 

8.8. Acompanhar e fiscalizar, através de representante da Administração designado para esse 

fim por cada Órgão ou Entidade do Município de Salvador, a entrega dos equipamentos 

adquiridos. 

8.9. O representante da Administração designado para esse fim por cada Órgão ou Entidade do 

Município de Salvador deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do fornecimento do objeto, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

8.10. O representante da Administração designado para esse fim por cada Órgão ou Entidade do 

Município de Salvador deverá comunicar o mais breve possível ao Gestor do Órgão ou 

Entidade todas as irregularidades constatadas pela fiscalização para que esta tome as 

medidas cabíveis e pertinentes aos casos. 

8.11. Atestar, através de representante da Administração designado para esse fim por cada 

Órgão ou Entidade do Município de Salvador, as notas fiscais/faturas, desde que tenham 

sido executados todos os fornecimentos na forma devida e conforme com o Termo de 

Referência. 

9. DAS RESPONSABILIDAES DA CONTRATADA 
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9.1. A CONTRATADA deverá estar apta a proceder as instalações e/ou adequações 

necessárias para promover a entrega dos equipamentos, bem como a implantação do 

sistema de integração. 

9.2.  A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do contrato, equipe técnica 

composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para o 

fornecimento da solução licitada. 

9.3. Todos os serviços de instalação deverão ser realizados sem prejuízo às atividades da 

CONTRATANTE. 

9.4. A configuração dos equipamentos, assim como todos os esforços inerentes à instalação 

dos mesmos, constitui obrigação da CONTRATADA. 

9.5. Os testes de funcionamento dos equipamentos, bem como suas respectivas configurações, 

deverão ser previamente agendados com a CONTRATANTE mediante contato através do 

telefone (71) 3202-4093, na pessoa do Gerente de Tecnologia, RICARDO MACHADO 

SEIXAS, lotado na Diretoria de Modernização e Tecnologia da Gestão. 

9.6. Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos equipamamentos entregues, bem 

como por eventuais manutenções corretivas e configurações inerentes ao funcionamento 

dos softwares que se façam necessárias. 

9.7. Garantir sigilo e inviolabilidade das informações disponibilizadas pela CONTRATANTE. 

9.8. A CONTRATADA será a única responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes do fornecimento dos itens licitados, conforme estabelece o 

Artigo 71 da Lei 8666 de 21/06/93, sem repassá-los, sob qualquer hipótese, para a 

CONTRATANTE. 

9.9. Responsabilizar-se integralmente pelos ônus resultantes de ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos, devidamente comprovados, ocorridos por culpa sua ou de 

qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a 

ser exigidas por força da lei, ligadas às atividades de instalação dos equipamentos e seus 

desdobramentos. 

9.10. A CONTRATADA deverá manter, durante a vigência da garantia dos equipamentos 

fornecidos, estrutura física na cidade de Salvador/BA, a fim de garantir pronta assistência 

nos casos em que for necessária manutenção corretiva por falha ou configuração. 

9.11. A CONTRATADA deverá declarar, no ato da entrega dos itens licitados, que possui perícia 

para proceder com a instalação de todos os itens adquiridos, inclusive no que toca às 

eventuais intervenções físicas inerentes ao pleno funcionamento dos equipamentos, 

responsabilizando-se por quaisquer danos eventualmente causados em decorrência das 

referidas instalações. 
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10. DAS GARANTIAS 

10.1. A CONTRATADA colocará à disposição do CONTRATANTE serviço telefônico, em 

português, para registro e abertura de chamados relativos à garantia de funcionamento dos 

equipamentos e sistemas, incluída a manutenção corretiva, quando necessário, em dias 

úteis e em horário comercial.  

10.2. O serviço deverá ser complementado com a possibilidade de abertura de chamados 

técnicos por e-mail ou por site na internet. A manutenção corretiva é parte integrante da 

garantia de funcionamento exigida, devendo, portanto, ser prestada durante todo o período 

de garantia ofertado pela licitante, abrangendo os itens 01, 02, e 05 do Anexo I -  

Especificações Técnicas deste termo. 

10.3. A manutenção corretiva da solução correrá às expensas da CONTRATADA e consiste na 

execução de procedimentos destinados a recolocar os dispositivos, equipamentos ou 

sistema em seu perfeito estado de funcionamento, compreendendo substituições, 

configurações e instalações de componentes ou sistemas. 

10.4. A manutenção corretiva abrangerá ainda: 

I. Identificação, diagnóstico, proposição e aplicação das correções relacionadas 

ao(s) problema(s), defeito(s) e/ou erro(s) de funcionamento dos componentes da 

solução, sejam estes equipamentos ou sistema; 

II. Fornecer informações sobre as correções e reparações necessárias ao 

restabelecimento da normalidade. 

10.5. Qualquer manutenção corretiva deverá ser realizada no período compreendido entre 8h às 

18h, em dias úteis, preferencialmente nas dependências da CONTRATANTE. 

10.6. A CONTRATADA deverá utilizar dispositivos, equipamentos, componentes e peças de 

reposição originais e novas, do fabricante do equipamento, para primeiro uso, nos casos 

em que sejam necessárias substituições destes. 

10.7. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de examinar as partes que venham a ser 

substituídas, solicitando nova substituição, caso julgue que tais componentes são 

inadequados para o uso pretendido, ou não estejam em concordância com qualquer 

exigência descrita neste termo de referência. 

10.8. À CONTRATADA será facultada a remoção de dispositivos ou equipamentos defeituosos 

para que sejam reparados fora das dependências da CONTRATANTE, observados os 

prazos descritos neste termo de referência, devendo ser recolocados, reconfigurados e 

testados pela CONTRATADA, quando da devolução, no exato local onde se encontravam 

instalados. 
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10.9.  Para a remoção de dispositivos ou equipamentos será necessária autorização de saída 

emitida pelo fiscal do contrato, a ser concedida ao funcionário da CONTRATADA, 

formalmente identificado. 

10.10. O prazo máximo para devolução do equipamento removido para manutenção será de 30 

(trinta) dias corridos, ficando a CONTRATADA, neste caso, obrigada a colocar um 

equipamento de backup e a comunicar formalmente sua devolução, agendando data e 

horário para a reinstalação.  

10.11. A CONTRATADA substituirá, em até 15 (quinze) dias corridos, a partir da data de 

comunicação dada pelo fiscal do contrato, qualquer dispositivo ou equipamento que der 

ensejo a 4 (quatro) ou mais chamados para manutenção corretiva que comprometam o seu 

uso normal, dentro de um período contínuo qualquer de 60 (sessenta) dias.  

10.12. No caso de inviabilidade técnica de reparo do dispositivo ou equipamento, caberá à 

CONTRATADA promover a sua substituição, em caráter definitivo, por outro novo e para 

primeiro uso, e de mesmas características técnicas ou superior, observada a 

compatibilidade com todos os demais itens do contrato e com o sistema. 

10.13. A substituição definitiva será admitida, a critério da CONTRATANTE, após prévia avaliação 

técnica pela Área de Tecnologia quanto às condições de uso e compatibilidade do 

dispositivo ou equipamento ofertado, em relação àquele a ser substituído. 

10.14. No caso de problemas, que caracterizem a indisponibilidade total ou parcial da solução, o 

prazo para atendimento do chamado, pela CONTRATADA, será de 24 (vinte e quatro) 

horas, no período de segunda a sexta-feira, contados a partir da data e hora da 

comunicação realizada pelo fiscal do contrato, através da abertura de chamado.  

10.15. Quando do atendimento de chamados, a CONTRATADA apresentará um relatório de visita, 

em duas vias, que deverá conter a data e hora da abertura do chamado, data e hora do 

término do atendimento, identificação do defeito com sua causa provável, técnico 

responsável pela execução do serviço, providências adotadas e outras informações 

pertinentes. 

10.16. No relatório técnico deverão constar de forma clara o diagnóstico do problema, as soluções 

provisórias, as soluções definitivas, as hipóteses sob investigação, os dados que 

comprovem o diagnóstico, assim como os dados e as circunstâncias julgadas necessárias 

ao esclarecimento dos fatos. 

10.17. O relatório será assinado pelo fiscal do contrato ou seu substituto, na conclusão da 

manutenção corretiva. 

10.18. Terminado o atendimento, deverá ser entregue uma via do relatório ao fiscal do contrato. 
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10.19. A garantia, a assistência técnica e a manutenção do leitor biométrico descrito no item 05 do 

ANEXO I deverão ser efetuadas, sem custos adicionais à Contratante, pelo período de 12 

(doze) meses contados do aceite final da solução. 

10.20. A garantia, a assistência técnica e a manutenção dos relógios de ponto e softwares 

descritos nos itens 01 e 02 do ANEXO I deverão ser efetuadas, sem custos adicionais à 

Contratante, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados do aceite final da solução. 

10.21. O atendimento da garantia, assistência técnica e a manutenção da solução será 

preferencialmente on-site, isto é, atendimento no local de instalação dos equipamentos por 

técnico certificado da empresa contratada. 

10.22. Os chamados técnicos dentro do período compreendido acima deverão ser atendidos em 

no máximo 24 (vinte e quatro) horas úteis, considerando o expediente padrão de 8h às 18h. 

10.23. Os serviços de assistência técnica, desde a instalação, implantação, ativação e inicialização 

do sistema, treinamento de usuários, atendimentos em campo, suporte técnico e 

manutenção, deverão ser prestados pela CONTRATADA. 

11. DA PROVA DE CONCEITO  

11.1. O licitante classificado e habilitado provisoriamente em primeiro lugar será convocado pelo 

pregoeiro, mediante alinhamento com o gerente de Tecnologia da Diretoria de 

Modernização e Tecnologia da Gestão, RICARDO MACHADO SEIXAS, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias úteis, para realização de Prova de Conceito - PoC, em Salvador, 

visando aferir o atendimento dos requisitos e funcionalidades mínimas da solução 

tecnológica especificadas neste TR.  

11.2. Todas as despesas decorrentes de participação ou acompanhamento da PoC são de 

responsabilidade de cada um dos licitantes. 

11.3. Será desclassificada a proposta cuja PoC não atenda aos requisitos referenciados nas 

Especificações Técnicas, portanto, serão verificados os itens de hardware e softwares. 

11.4. A amostra mínima será composta pela lista de itens abaixo, que deverão ser idênticos aos 

ofertados pela licitante em sua proposta:  

I. 02 (dois) coletores de ponto na mesma marca e modelo ofertados. 

II. 01(um) leitor biométrico na mesma marca e modelo ofertados. 

III. Softwares de solução WEB para gerenciamento e gestão da frequência dos relógios 

de ponto. 

IV. Conjunto de servidor e estação de trabalho que permita à LICITANTE instalar os 

softwares, conectar equipamentos e realizar os testes. 

V. Demais acessórios de comunicação e/ou gravação de dados necessários ao bom e 

fiel cumprimento das especificações e realização dos testes. 
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11.5. A CONTRATANTE disponibilizará toda a infraestrutura necessária para que a licitante 

monte sua amostra. 

11.6. Os testes serão realizados em duas etapas, sendo a primeira de conferência, cujos técnicos 

verificarão se os itens fornecidos que compõem a amostra são os mesmos em marca e 

modelo em relação aos itens ofertados na proposta da licitante. 

11.7. Vencida essa etapa, serão realizados os testes, comparando-se os softwares instalado na 

amostra com as especificações contidas no presente no termo de referência e seus anexos. 

11.8. Caso a licitante não cumpra a etapa de número 01 (um), isto é, oferte produto na amostra 

distinto do oferecido em sua proposta ou deixe de apresentar algum item, a licitante será 

desclassificada passando-se à segunda colocada na ordem de classificação. 

11.9. Caso a licitante não atenda ou não logre êxito na apresentação de alguma das 

funcionalidades dos softwares durante os procedimentos da PoC, a licitante poderá repetir 

os testes por mais uma vez a fim de demonstrar de forma satisfatória o atendimento das 

exigências contidas neste Termo de Referência, bem como nos seus anexos. 

11.10. Na hipótese de persistir o insucesso na demonstração do pleno atendimento dos requisitos 

exigidos no presente instrumento, a empresa será desclassificada. 

11.11. A PoC terá duração máxima de 02 (dois) dias úteis contados do dia do comparecimento da 

empresa habilitada para a realização da mesma.  

11.12. As demais licitantes poderão estar presentes na PoC desde que façam seu credenciamento 

junto ao setor de licitações. As licitantes remanescentes que desejarem assistir aos 

trabalhos, poderão fazê-lo através da presença de no máximo 2 (dois) participantes e em 

hipótese alguma poderão se manifestar durante os testes, sob pena de serem convidados 

a se retirarem do recinto.  

11.13. As licitantes poderão realizar anotações, mas não poderão gravar ou tirar fotos durante a 

PoC. 

11.14. As sessões de verificação das amostras serão registradas através da (s) lavratura (s) de 

ata (s) que comporá (ão) o processo licitatório em questão. 

12. ANEXOS QUE COMPÕEM ESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

Anexo I -  Especificações Técnicas  
Anexo II - Modelo de Planilha de Preços 
 

Salvador, 07 de fevereiro de 2018. 

  

Ricardo Seixas 
Gerente de Tecnologia - PMAT 

Reynaldo Neto 
Coordenador Central Sistêmico de Gestão 
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ANEXO I - Especificações Técnicas 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

Todos os equipamentos deverão estar cobertos por garantia do fabricante durante a vigência 

contratual, serem novos para primeiro uso, além de estar na linha de produção atual do fabricante 

(não descontinuados) na data de entrega. Também está sendo considerado que todos os materiais 

e acessórios necessários para as instalações da solução deverão ser de responsabilidade da 

CONTRATADA e estar incluídos na proposta de preços. 

A SEMGE se reserva o direito de solicitar o certificado de homologação dos equipamentos quando 

achar necessário. 

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: 

I. Atender à Portaria 1510/09 do M.T.E e 595/13 do INMETRO. 

II. Confeccionado em material resistente, plástico ABS injetável. 

III. O equipamento deverá ser equipado com leitor de cartões Mifare e leitor de biometria 

da digital. 

IV. Deverá possuir lacre de segurança ao acesso da USB do fiscal, botão de RIM e botão 

da chave pública.  

V. Capacidade da MRP de no mínimo 8 milhões de registros;  

VI. Deverá possuir display e teclado de no mínimo 12 teclas.  

VII. Deverá apresentar o nome do funcionário no display no momento da marcação do 

ponto. 

VIII. Deverá possuir dispositivo para sinalização sonora para interação com o usuário no 

momento da marcação do ponto. 

IX. Deverá possuir dispositivo para sinalização visual do tipo pictograma, para sinalizar 

ao usuário, o sucesso e insucesso da marcação do ponto.  

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).  
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XI. Deverá permitir o registro de ponto através de cartão Mifare e/ou de leitura de 

impressão digital. 

XII. Deverá possuir sensor biométrico do tipo óptico com resolução mínima de 500 DPI e 

que permita apenas a leitura e identificação de dedo vivo - tecnologia LFD. 

XIII. Deverá possuir leitor biométrico de impressão digital utilizado na forma 1:1 e 1:N, 

com capacidade mínima de 10.000 digitais e 5.000 usuários. 

XIV. Deverá possuir leitor biométrico com taxa de falsa aceitação de 0,00001% e taxa de 

falsa rejeição de 0,001%. 

XV. Deverá realizar a marcação do ponto através da biometria no modo 1:N no tempo 

máximo de 2 (dois) segundos. 

XVI. Deverá permitir o cadastro de mais de uma impressão digital por usuário, com 

reconhecimento automático das digitais cadastradas. 

XVII. Deverá permitir o cadastro da impressão digital do funcionário diretamente no 

equipamento e via o software de gestão de coletores de ponto. 

XVIII. Deverá possuir capacidade de operação, online, offline e stand alone (apenas com 

retirada das marcações via USB).  

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, com possibilidade de configuração de endereço 

IP, máscara e gateway do equipamento. 

XX. Deverá possuir 2 portas USB. 

XXI. Deverá possuir função de impressão “RIM” e “CHAVE PUBLICA”. 

XXII. Deverá possuir sistema de detecção que bloqueia o funcionamento do equipamento 

em caso de tentativa de violação. 

XXIII. Deverá possui fonte de alimentação interna com tensão de 90 a 240 VAC. 

XXIV. Deverá possuir circuito de proteção interno contra descargas elétricas.  

XXV. Deverá possuir nobreak interno ao equipamento, com autonomia de pelo menos 

06(seis) horas de duração a plena carga e função retificadora de bateria de forma 

automática até a plena carga. 

XXVI. Deverá suportar bobinas de papel de pelo menos 360 metros e impressão de no 

mínimo 9.500 tickets de marcação de ponto. 

XXVII. Deverá possuir aviso local e via software quando a bobina de papel estiver próximo 

do seu final e quando a mesma tiver terminado. 
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XXVIII. Deverá permitir a gestão de alarmes via o software de gestão de coletores de ponto, 

gerenciando pelo menos os seguintes alarmes:  

a) Registros de marcação de ponto. 

b) Inserção de pen drive na unidade USB. 

c) Impressão de RIM. 

d) Bobina de papel próxima do seu fim. 

e) Bobina de papel finalizada. 

ITEM 02 - SOFTWARE DE SOLUÇÃO WEB PARA GERENCIAMENTO E GESTÃO DA 

FREQUÊNCIA DOS RELÓGIOS DE PONTO 

1. O Software objeto da licitação deverá centralizar as informações de gestão na Secretaria 

Municipal de Gestão e permitir que todos os 32 (trinta e dois) Órgãos ou Entidades da 

Administração Pública Municipal façam uso de forma independente, controlando seus 

respectivos colaboradores. 

2. As funcionalidades de gerenciamento dos relógios de ponto deverão possuir no mínimo as 

seguintes especificações: 

I. A rede de coletores REP deverá ser interligada via TCP-IP a um software de gerência de 

coletores de forma online. O software deverá ser totalmente desenvolvido em plataforma 

web e deverá possuir características multi planta, ou seja, poder gerenciar coletores de 

várias localidades, possibilitando que cada gestor, independentemente, possa gerenciá-los 

através da sua unidade administrativa, dentro de um mesmo software gerenciador. 

II. O mesmo deverá ocorrer para o caso de cadastro de funcionários e ainda marcações de 

ponto, ou seja, deverá permitir que os gestores de cada Órgão ou Entidade tenha acesso 

apenas aos cadastros e marcações de ponto de seus respectivos colaboradores vinculados. 

Tanto no caso de gestão de equipamentos como no caso de gestão de cadastros e 

marcações, o software gerenciador não deverá permitir que um gestor de uma determinada 

unidade tenha acesso ao ambiente de outra e vice-versa. 

III. Deverá possibilitar a gestão de organograma hierárquico de forma que possam ser 

cadastrados diversos tipos de usuários, classificados de acordo com o nível de privilégio 

definido pelo gestor do órgão ou Entidade. Deverá ser possível criar pelo menos 40 níveis 

de usuários, cada qual com sua classificação de gestão de menus e submenus do software.  

IV. Deverá permitir o controle completo dos coletores de ponto, isto é, realizar alteração de 

parâmetros de operação dos mesmos, enviar cadastros de funcionários, gravar e apagar 

dados biométricos nos coletores, receber e armazenar marcações de ponto, armazenar e 

gerenciar os dados biográficos e biométricos dos usuários dos coletores de ponto e do 
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próprio sistema e ainda dos servidores da CONTRATANTE. Deverá também cadastrar 

usuários que deverão operar as interfaces do sistema bem como cadastrar os próprios 

servidores da Prefeitura.  

V. Deverá possuir integração com o AD do Windows e LDAP para que seja possível realizar o 

login do tipo SSO (single sign on).  

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.  

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.  

VIII.  Deverá ser possível cadastrar conta de e-mail de forma que uma informação que seja 

recebida pelo software, por exemplo, alarme de falta de papel de um determinado relógio 

possa gerar um e-mail para uma determinada conta da CONTRATANTE. 

IX. O software deverá apresentar-se em um menu com itens de funções e de sub funções por 

item cuja finalidade é incorporar dados para que o sistema se alimente de todo tipo de 

informações possíveis, e a partir dessas informações, propicie acompanhamento e 

gerenciamento de acesso e segurança.   

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.   

XI. O software de gestão deverá possui um webservice ou API para integração online com o 

software de folha de pagamento existente na CONTRATANTE.  

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. 
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3. As funcionalidades de tratamento da frequência eletrônica deverão possuir no mínimo as 

seguintes especificações: 

I. Agilidade na apuração e fechamento do ponto mediante cálculo automático das horas 

trabalhadas, horas extras e todas as demais situações decorrentes das marcações 

apontadas. 

II. Possuir interface que permita filtrar somente os colaboradores e dias que possuem 

algum tipo de “ocorrência” ou divergência com a escala do dia para realizar a 

apuração do ponto. 

III. Controlar todo o histórico do Ponto e informações pertinentes aos colaboradores 

vinculados à Prefeitura, inclusive históricos de justificativas em casos de atrasos, 

faltas, saídas intermediárias, entre outros. 

IV. Possibilidade de utilização de Usuário com perfil de gestor, permitindo assim 

descentralizar o tratamento às exceções, onde o Supervisor poderá realizar os 

abonos para os funcionários subordinados diretamente à sua senha. 

V. Estar de acordo com a Regulamentação da Portaria 1510 de 2009 e fornecer 

Atestado Técnico comprobatório e atender também a Portaria 373 do TEM. 

VI. Geração do movimento para a Folha de Pagamento (via arquivo texto, integração via 

banco de dados e webservice). 

VII. Registro e transferência automática de eventuais valores a serem descontados em 

Folha. 

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. 

IX. Geração de gráficos para acompanhamento da evolução de horas extras, faltas, 

afastamentos, entre outros. 

X. Controle de Absenteísmo. 

XI. Comunicação com os coletores de frequência via arquivo texto (AFD) e outro padrão 

numérico a ser definido. 

XII. Possibilidade de utilização de Coletor Virtual (registro da frequência por meio de 

celular, desktop, tablets e coletor portátil) e Leitor Biométrico conectado em 

desktop/notebook para registro das marcações via computador em substituição ao 

coletor de frequência (baseado na Portaria 373 de 2011). 

XIII. Disponibilizar consultas diversas em tempo real e relatórios de fácil interpretação que 

possam ser visualizados primeiramente em tela, com possibilidade de serem 
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impressos ou exportados para Planilha, Word ou PDF. 

XIV. Ser compatível com os bancos de dados SQL Server e Oracle. 

XV. Dispor de recursos Multi empresa e multiusuário. 

XVI. Opção para configuração da permissão dos usuários com possibilidade de definir 

perfil somente para consulta. 

XVII. Possibilidade de configuração do cálculo das horas extras com até 05 faixas para a 

definição dos percentuais e separação por tipo (extras entrada, saída e refeição). 

XVIII. Possibilidade de separar as horas extras diurnas e noturnas de acordo com período 

pré-configurado. 

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. 

XX. Interface de apuração de ponto por período (visualizar todos os dias do período de 

cada colaborador) e por dia (visualizar as marcações de todos os colaboradores de 

um determinado dia). 

XXI. Consulta das ocorrências por tipo (extras, faltas, afastamentos). 

XXII. Ter capacidade para gerenciamento da frequência de pelo menos 40.000 servidores 

descentralizados e 1.000 gestores. 

XXIII. Possibilidade de programar afastamentos, abonos, troca de escalas e troca de 

horários de forma individual e coletiva. 

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. 

XXV. Possibilitar ao usuário do sistema a criação de consultas SQL em interface de 

desenvolvimento da própria da ferramenta. 

XXVI. Possibilitar acesso via web ao “gestor“ para que possa realizar a conferência do ponto 

por meio dos browsers Internet Explorer, Chrome e Firefox. 

XXVII. Possibilitar aos colaboradores cadastrarem e acompanharem suas “justificativas” 

diretamente no Quiosque web, visando interagir com as suas informações do Ponto. 

XXVIII. Possibilitar consultar e listar o Espelho do Ponto de períodos retroativos (já 

encerrados). 

XXIX. Dispor de relatório que permita visualizar o controle de Turn Over dos colaboradores. 
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XXX. Dispor de recursos para controle de intrajornada e inter-refeições. 

XXXI. Possibilitar o comparativo do movimento coletado do equipamento coletor de ponto 

em relação ao movimento apurado pelo sistema. 

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. 

ITEM 03 - TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

1. A contratada deverá realizar treinamento em local indicado pela Prefeitura Municipal 

de Salvador, para uma turma de no máximo 04 (quatro) multiplicadores por Órgão ou 

Entidade do Município. 

2. A transferência de conhecimento tem por objetivo demonstrar a utilização dos 

equipamentos e as funcionalidades dos softwares envolvidos na solução, de acordo 

com as especificações contidas neste Termo de Referência. 

3. A CONTRATANTE disponibilizará os seguintes equipamentos para realização do 

treinamento: microcomputador, projetor e tela de projeção. 

4. A transferência de conhecimento deverá ocorrer imediatamente após o início da 

implantação da solução no ambiente da CONTRATANTE ou em tempo em que esta 

julgar oportuno, e deverá conter carga horária compatível com seu conteúdo, 

respeitando a duração mínima de 08 horas. 

5. A transferência de conhecimento deverá ser ministrada em português e contemplará 

o fornecimento de prospectos de orientação, apostilas e cartões de referência para 

utilização dos equipamentos e suas funcionalidades. 

6. Deverá ser ministrada dentro do horário que compreende entre 08 às 18 horas, de 

segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados. Todo o material didático e demais 

equipamentos necessários a transferência de conhecimento deverá ser fornecida 

pela CONTRATADA. 

7. A CONTRATADA deverá disponibilizar para prestação dos serviços e de acordo com 

o especificado neste termo, profissional (ais) com perfil técnico adequado às 

atividades previstas, com técnicos treinados pelo fabricante para a operação e 

configuração de todos os componentes ofertados. A CONTRATANTE poderá, a seu 

critério, em qualquer tempo, formalizar justificativa solicitando a substituição total ou 
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parcial da equipe apresentada, caso venha a ser constatado pela CONTRATANTE 

que a equipe disponibilizada, total ou parcialmente, não detém os conhecimentos 

técnicos necessários. 

8. A CONTRATANTE fica responsável por indicar até 04 (quatro) colaboradores para 

compor a turma a ser treinada pela CONTRATADA em cada Órgão ou Entidade. 

9. Caso o sistema mude de versão, a CONTRATANTE fará jus a novo treinamento na 

solução, para o mesmo número de pessoas, a ser prestados nos mesmos moldes e 

locais do treinamento inicial, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

ITEM 04 - BOBINAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO DO COMPROVANTE DE REGISTRO DE 

PONTO ELETRÔNICO (CAIXA COM 06 UNIDADES) 

1. O Bobina de papel para termo impressão em impressoras térmicas deverá possuir no mínimo 

as seguintes especificações: 

I. Largura: 57 mm. 

II. Tamanho: 300 metros. 

III. Vida útil mínima de 05 anos. 

IV. O papel não deve soltar resíduos dentro do maquinário utilizado para R.E.P. e não 

formar ondulações, aumentando a vida útil e evitando paradas para manutenção. 

ITEM 05 - LEITOR BIOMÉTRICO - GARANTIA DE 12 MESES 

1. O Leitor biométrico para captura de impressões digitais deverá possuir no mínimo as seguintes 

especificações: 

I. Sensor Ótico: CMOS. 

II. Indicador luminoso: Iluminação do sensor através de LEDs vermelhos visíveis. 

III. Lentes de vidro. 

IV. Lente revestida com película de silicone. 

V. Resolução: 500 dpi, 480 x 320 pixel. 

VI. Captura da imagem: Escala de cinza - 256 níveis (8bits). 

VII. Conexão por USB 2.0 plug and play. 

VIII. Mecanismo de auto calibração. 

IX. Compatibilidade mínima: Windows 7, 8; e 10 nas versões 32 e 64 Bits. 

X. Sistema de desenvolvimento (SDK): Com o sistema de desenvolvimento (SDK), o 
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usuário poderá desenvolver a sua própria aplicação em sistema operacional Windows 

ou Linux. 

XI. Dimensão compacta. 

XII. Certificações: CE, FCC, RoHS. 

XIII. Vida útil maior que 1 milhão de toques. 

XIV. Total compatibilidade com os softwares da solução proposta neste termo de referência. 
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ANEXO II - Modelo de Planilha de Preços 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

01 Relógio de ponto com leitor biométrico e de cartão por 
proximidade - Garantia de 36 meses 3.000    

02 Software de solução WEB para gerenciamento e 
gestão da frequência dos relógios de ponto 1    

03 
Transferência de conhecimento para utilização da 
solução (até 04 participantes (multiplicadores) por 
O/E) 

32   

04 Bobinas de papel para impressão do comprovante de 
registro de ponto eletrônico (caixa com 6 unidades) 

 
1.000    

05 Leitor Biométrico - Garantia de 12 meses 150   

VALOR GLOBAL R$ 

 


