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CONTRATO Nº 08/2019 
PROCESSO Nº 3194/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2018 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IUNA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA INTER PONTO 
SOLUÇÕES EM PONTO E ACESSO LTDA, NA QUALIDADE DE 
CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O 
FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM. 

 
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, pessoa 
jurídica de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 27.167.394/0001-23, 
com sede na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato 
representado pelo Sr. WELITON VIRGÍLIO PEREIRA, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, 
servidor público, portador do CPF n.º 998.381.257-68 e RG n.º 11.639-8, residente e 
domiciliado à Rodovia ES, nº 185, Barra da Boa Sorte, Nossa Senhora das Graças, neste 
Município, e pela Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde, devidamente 
inscrito no CNPJ sob o n.º 10.700.103/0001-18, com sede na Av. Prefeito Antônio Lacerda, nº 
79, Quilombo, Iúna/ES, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, VANESSA 
LEOCÁDIO ADAMI, funcionária pública, brasileira, solteira, portadora do CPF n.º 105.842.847-
05 e RG n.º 14.045.837-MG, residente e domiciliada na Avenida Deputado João Rios, nº 34, 
Bairro Quilombo, neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 
empresa INTER PONTO SOLUÇÕES EM PONTO E ACESSO LTDA, inscrita no CNPJ nº 
11.248.795/0001-78, com endereço na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 
4231, Loja 01, bairro Caladinho, Coronel Fabriciano/MG, cep: 35.171-302, endereço 
eletrônico: comercial@interponto.com.br, sidney@interponto.com.br, telefone: (31)3846-
2003, representada por SIDNEY DIAS RODRIGUES, brasileiro, casado, empresário, inscrito no 
CPF nº 974.184.046-20 e RG nº MG-7.218.271 SSP/MG, residente na Rua Pedro Francisco dos 
Santos, nº 15 A, bairro Quitandinha, Timóteo/MG, cep: 35.180-074, doravante denominado(a) 
CONTRATADO(A), resolvem assinar o presente Contrato que se regerá pelas cláusulas e 
condições seguintes: 
 
01) CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PONTO ON LINE E 
VALIDAÇÃO ON LINE DE PONTO VIA WEB, conforme normas e especificações do processo 
licitatório nº 065/2018 na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço global. 
 
02) CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
2.1. O valor global do presente Contrato é de R$64.800,00 (sessenta e quatro mil oitocentos 
reais). 
2.2. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da 
apresentação à Prefeitura Municipal de Iúna de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem 
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emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. 
2.2.1. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 
devolvido(s) ao fornecedor para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento 
será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 
2.3. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe 
forem devidos pelo fornecedor, em decorrência de inadimplemento contratual. 
2.4. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornecedor, 
no Banco por ele indicado, e serão contados da data de certificação/aceitação do objeto 
licitado, constante no verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, com o visto do 
funcionário competente para o recebimento e conferência dos mesmos. 
2.5. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais 
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento 
até o efetivo pagamento. 
 
03) CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO: 
3.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 
designado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as 
disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. O agente 
fiscalizador do contratante será o Sr. Rodrigo Souza Pimentel, matricula nº 305754, Faguiner 
Martins Salvador, matricula nº 307205, nomeado por Portaria subscrita pelo Secretário 
Municipal de Gestão. 
3.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção, em qualquer dia e hora 
devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados. 
3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 
responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade. 
 
04) CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
4.1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação orçamentária: 
050001.0412200052.015.33903900000 – Ficha 044; 050001.0412200052.015.33904000000 – 
Ficha 467; 080001.1212200122.040.33903900000 – Ficha 138; 
080001.1212200122.040.33904000000 – Ficha 468; 080002.1236100132.050.33903900000 – 
Ficha 183; 110001.1030100192.072.33903900000 – Ficha 010; 
110001.1030100192.072.33904000000 – Ficha 111; 110002.1030100202.077.33903900000 – 
Ficha 030, desde já autorizado o empenho pelo Ordenador de Despesa. 
 
05) CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
5.1.  As condições de execução do objeto serão conforme informadas no anexo 1 deste termo. 
5.2. O contrato vigerá por 12 (doze) meses contados a partir do dia da publicação resumida 
de seu instrumento na imprensa oficial do Estado, podendo ser prorrogado de acordo com a 
Lei 8.666/93. 
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5.2.1. A critério da Administração, o contrato poderá ter sua vigência prorrogada mediante 
justificativa aprovada pela autoridade superior.  
 
06) CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
6.1. As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais 
assumidas estarão sujeitas às sanções e penalidades estabelecidas no edital e na Lei federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520/2002 quais sejam: 
6.1.1. Advertência; 
6.1.2. Multa:  
a) 0,33% por dia de atraso, na entrega do produto ou execução do serviço/fornecimento, 
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%; 
b) 10% em caso da não entrega do produto, não execução do serviço/fornecimento ou 
rescisão contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente; 
c) de até 20% calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula 
do contrato, exceto prazo de entrega; 
d) Multa 1% por dia sobre o valor total dos lotes arrematados pelos licitantes, limitado a 15%, 
pelo não cumprimento do prazo de assinatura do contrato, calculada pela fórmula: 
M = 0,01 x C x D 
Onde: 
M = Valor da Multa, 
C = Valor do contrato 
D = Número de dias de atraso 
6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada 
dentro do prazo de validade da sua proposta: 
a) não celebrar o contrato no prazo de sete dias corridos, contados do recebimento da 
convocação; 
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
d) não mantiver a proposta; 
e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
f) comportar-se de modo inidôneo; 
g) cometer fraude fiscal; 
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não 
efetuar o pagamento. 
6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em 
caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo. 
6.2. Na aplicação das penalidades previstas neste termo, a administração considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou 
contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da 
licitante ou contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993. 
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6.3. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, 
conforme previsto no art. 90 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e implicará na 
aplicação de sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, suas alterações posteriores, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
6.4. Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
07) CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 
7.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 
e 79 da Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for 
o caso. 
 
08) CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
8.1. Constituem obrigações do Contratante: 
8.1.1. Efetuar o Pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste 
instrumento; 
8.1.2. Designar servidor para acompanhar a execução deste contrato; 
8.1.3. Gerenciar o contrato até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de todas 
suas cláusulas na íntegra. 
8.2. Constituem obrigações do contratado: 
8.2.1. Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como àqueles trazidos pela Licitação 
que procedeu ao contrato; 
8.2.2. Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, pessoal que atenda aos requisitos de 
qualificação necessária ao exercício das atividades que lhe for confiada; 
8.2.3. Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando 
ciência ao Contratante, respondendo integralmente por sua omissão. 
8.2.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos, materiais ou pessoais causados pelo (a) contratado (a), seus empregados, ou 
prepostos ao Contratante, ou a terceiros. 
8.2.5. Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros 
não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em 
decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer 
responsabilidade. 
8.2.6. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação que procedeu ao contrato. 
8.2.7. Comprometer-se a iniciar os serviços na data acordada, constantes da autorização de 
fornecimento, emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Iúna; 
8.2.8. Executar todos os serviços de acordo com as especificações e demais elementos 
técnicos que integram o termo de referência, obedecendo rigorosamente as normas técnicas 
existentes. 
8.3. Demais responsabilidades das partes consta no anexo 1 deste termo. 
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09) CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 
9.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
9.1.1. Unilateralmente pelo Contratante: 
9.1.1.1. Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica dos 
seus objetivos; 
9.1.1.2. Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou 
diminuição quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
9.1.2. Por acordo entre as partes: 
9.1.2.1. Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 
9.1.2.2. Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 
pagamento, sem a correspondente execução dos serviços; 
9.1.2.3. O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato. 
9.1.2.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes 
para mais ou para menos conforme o caso; 
9.1.2.5. Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do 
Contratado, o Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro 
inicial. 
 
10) CLÁUSULA DÉCIMA – CAUÇÃO E GARANTIA DO CONTRATO: 
10.1. Deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, sob 
pena de rescisão unilateral. 
10.1.1. O prazo para assinatura do contrato é de 07 (sete) dias, contados da data de 
comunicação/envio do mesmo à empresa. 
10.1.2. O prazo para entrega da garantia é de 07 (sete) dias, contados a partir da assinatura 
do contrato. 
10.2.  A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades: 
a) caução em dinheiro ou título da dívida pública; 
b) seguro garantia; 
c) carta de fiança bancária; 
10.2.1. No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério do licitante, fornecida por um 
banco localizado no Brasil. 
10.2.1.1. No caso de garantia na modalidade fiança bancária, deverá constar expressamente 
renúncia dos fiadores aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro. 
10.2.2. No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da 
competente apólice emitida por entidade em funcionamento no país, e em nome da 
Prefeitura Municipal de Iúna. 
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10.2.3. No caso de opção pelo título da dívida pública, estes deverão estar acompanhados de 
laudo de avaliação do Banco Central do Brasil, no qual este informará sobre a exequibilidade, 
valor e prazo de resgate, taxa de atualização, condições de resgate. 
10.2.4. No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá efetuar o depósito na 
Conta Corrente nº XXXXX, Agência XXX, Banco XXXX e apresentar o comprovante, o qual 
deverá ser confirmado pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Iúna. 
10.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas; 
b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela administração ao contratado; 
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pelo 
contratado. 
10.4. A garantia corresponderá pelo fiel cumprimento das disposições do contrato, ficando a 
administração autorizada a executá-la para cobrir as modalidades asseguradas no item 10.3 e 
inclusive em caso de rescisão, de responsabilidade do licitante vencedor. 
10.5. A execução da garantia em razão de multa sancionatória não inviabiliza a aplicação desta 
em valor superior ao da garantia prestada. 
10.6. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer 
obrigação ou penalidade, a contratada deverá proceder à respectiva reposição ou prestar 
nova garantia no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir da data da dedução. 
10.7. A não apresentação da garantia no prazo fixado para assinatura do contrato acarretará 
aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
até o máximo de 5% (cinco por cento). 
10.8. Será considerada extinta a garantia: 
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração e/ou 
termo de recebimento definitivo da obra, declarando que o contratado cumpriu todas as 
cláusulas do contrato. 
b) com a extinção do contrato. 
10.9. A vigência da garantia ofertada deverá abranger toda a vigência do contrato. 
10.10. A prorrogação da vigência do contrato, obriga a contratada a prorrogar a vigência da 
garantia inicialmente ofertada ou prestar nova garantia, observando que: 
a) o valor corresponderá sempre a 5% do valor total contratual, ou seja, valor inicial mais os 
termos aditivos formalizados; 
b) a nova vigência deverá abranger toda a vigência do contrato e a garantia deverá ser 
apresentada para assinatura do termo aditivo. 
 
11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
11.1. Não poderá o Contratado ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste 
contrato. 
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11.2. Fica o Contratante isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou qualquer outra 
relativa ao presente Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorrer 
durante o período do Contrato. 
11.3. O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se 
cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, correndo a 
despesa por conta do contratante. 
11.4. Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 
10.520/02 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
11.5. Integra este contrato o pertinente edital de licitação e respectivos anexos, cujas 
disposições vinculam ambas as partes. 
 
12) CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 
12.1. Elegem o Foro da Comarca de Iúna - ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações 
oriundas deste instrumento e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, 
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme. 
 
Este contrato é integrado dos seguintes anexos: 
I – Anexo 1 – Condições de Execução; 
II – Anexo 2 – Preços contratados. 
 
Iúna/ES, 12 de fevereiro de 2019. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA                                              
Weliton Virgílio Pereira - Prefeito Municipal           
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Vanessa Leocádio Adami - Secretária Municipal de Saúde 
 
 
INTER PONTO SOLUÇÕES EM PONTO E ACESSO LTDA 
Sidney Dias Rodrigues / ou procurador legalmente habilitado 
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ANEXO 1 
 
1. DAS CONDIÇÕES DE ACEITABILIDADE E EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
1.1. Sistema para gestão de dados das marcações de ponto eletrônico na Nuvem deverá estar 
de acordo com as Portarias MTE 1.510/2009 e 373/2011 e deverá ser fornecido por meio de 
serviço de computação em nuvem (cloud computing), e totalmente integrado ao 
equipamentos já instalados nas unidades do município, no qual a infraestrutura de 
armazenamento, processamento e transmissão de dados é fornecida e mantida pela 
contratada, ficando a contratante responsável apenas pelos meios de acesso dos seus 
usuários à rede e internet. O sistema a ser contratado deverá possuir os seguintes requisitos. 
 
2. REQUISITOS FUNCIONAIS MÍNIMOS DO SISTEMA: 
2.1. Receber automaticamente e online os eventos dos coletores sem necessidade de 
agendamento; 
2.2. Tratamento do Ponto para até 1.500 (servidores); e manter histórico de todos os 
servidores que forem demitidos ou inativados no sistema; 
2.3. Permitir o acesso ao funcionário do comprovante de registro de ponto efetuado através 
da portaria 373, contendo: data, hora e CNPJ do empregador; portal do servidor; 
2.4. O sistema deve disponibilizar imediatamente para consulta pelos funcionários de forma 
online seu registro de ponto através da internet; 
2.5. Deve ser capaz de comunicar-se online e automaticamente, enviando lista, configurações 
e marcações dos relógios de ponto existente da CONTRATANTE, Equipamento: Registrador 
Eletrônico de Ponto Ah10Lite da Marca Ahgora; 
2.6. Poder monitorar a real situação das controladoras, informando se online ou off-line, com 
alarme de status, além de sua localização; 
2.7. Gerar relatórios personalizáveis que podem ser emitidos em tela, impressos e com 
diferentes critérios de ordenação dos campos; 
2.8. Poder enviar e-mail automaticamente para o gestor de divergências nas marcações de 
ponto, como faltas, atrasos, hora extra, horário de almoço reduzido e etc., tudo isto 
acontecendo no momento em que ocorrerem as divergências; 
2.9. Agendamento de alertas por e-mail de geração de relatórios de ocorrências, como 
funcionários sem batidas, ajustes de batidas, faltas do dia, por periodicidade para enviar o 
relatório: Diário, Semanal ou Mensal; 
2.10. Definição de identificações e senhas particulares e individuais para cada usuário; 
2.11. Disponibilizar relatórios que apresentem apenas os servidores cuja frequência contem 
ocorrências a serem tratadas;  
2.12. Poder trabalhar com um número ilimitado de Registradores eletrônicos de ponto 
espalhadas pelas unidades do Município de forma on-line; 
2.13. Permitir a parametrização com múltiplas regras a critério do usuário; 
2.14. Cadastrar níveis hierárquicos e poder de delegação a critério do usuário em conjunto 
com a empresa fornecedora; 
2.15. Justificar irregularidades de frequência de modo individual e/ou coletivo, sempre 
autorizado pela hierarquia responsável; 
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2.16. O sistema de Ponto deve ser certificado pela ABNT de que atende as Portarias 1510/2009 
e 373/2011; 
2.17. Controlar compensação informando o horário a ser compensado a cada dia; 
2.18. Possibilidade de bloquear o sistema para não permitir alterações no cadastro de 
ocorrências após fechamento; 
2.19. Permite a exportação de ocorrências apuradas no período do ponto para importação no 
sistema da folha de pagamento da PMI; 
2.20. O sistema não poderá permitir excluir as marcações originais; 
2.21. Os horários das jornadas e apurações deverão ser em hh:mm; 
2.22. Deve ter a opção de descontar o DSR em unidade / horas ou minutos; 
2.23. O sistema deverá aceitar regimes de trabalho por funcionário, de forma a tratar 
automaticamente restrições e ocorrências, tais como, horas extras ou adicional noturno por 
regime, independente da jornada pré-configurada para o funcionário; 
2.24. As licenças e afastamentos devem aceitar intervalos de dias; aceitar apenas quantidades 
parciais de abono; estar sincronizadas com as escalas dos funcionários e aceitar não 
remuneração; 
2.25. Permite criação, alteração e exclusão, pelo próprio gestor/operador, das tabelas de 
códigos de frequência, jornadas de trabalho e escalas, por empresa, cargo, setor e por usuário, 
individualmente; 
2.26. O sistema deverá permitir a parametrização dos horários, diferenciados por unidade 
funcional, carreira, cargo, vínculo funcional e por usuário individualmente; 
2.27. Permite alertar ao gestor as horas extras que estiverem ultrapassando o limite diário e 
mensal estipulado pela contratante; 
2.28. Permite importar e exportar quaisquer informações de banco de horas necessárias para 
o controle de frequência a partir de arquivo texto padrão CSV com definição de layout pré-
definido; 
2.29. O sistema deverá apurar, calcular e discriminar, automaticamente, no mínimo: horas 
trabalhadas normais, diárias e mensais; horas de atrasos e saídas antes do término da jornada; 
dias de faltas, inclusive com o cálculo do DSR sobre faltas; DSR semanal e mensal; considerar 
afastamentos, licenças, férias e feriados; Horas extras, diárias e mensais; Adicional noturno 
normal e em horas extras; Horas compensadas e a compensar diárias e mensais (banco de 
horas); 
2.30. No espelho de ponto deverá constar a totalização das ocorrências apuradas, além do 
total de dias trabalhados no mês, dias de DSR e, saldo anterior, saldo do período e saldo atual 
do banco de horas; 
2.31. Deve permitir cadastro ilimitado de equipamentos e deve poder indicar em qual, ou 
quais equipamentos cada funcionário poderá registrar o ponto; 
2.32. No espelho de ponto deverá conter no mínimo os dados de identificação do empregador, 
período de apuração (dd/mm/aaaa), data e horário de geração do arquivo, dados de 
identificação do funcionário (registro, nome, cargo, secretaria, setor, admissão) e jornada do 
servidor semanal e mensal; 
2.33. Permite o abono ou justificativa de ocorrências, de forma individual ou coletiva; 
2.34. Permite horários flexíveis com compensação automática de faltas e atrasos; 
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2.35. Possibilita cadastrar tolerância de atraso; 
2.36. Permite um número ilimitado de cargos, setores, departamentos, centro de custo, 
códigos de afastamentos, jornadas, tabela de parametrização de horas extras, regime de 
trabalho e funções; 
2.37. Utiliza linguagem em português do Brasil; 
2.38. Controlar jornadas com horários fixos, fixo com intervalo flexível, parcialmente e 
totalmente flexível, horário flexível mensal e flexível semanal; 
2.39. Controlar jornada específica do magistério e horas-aulas; podendo ser possível 
estabelecer a carga dos professores, com cargas de 96 Hs, 110hs e outros que forem 
necessárias; 
2.40. As jornadas de trabalho deverão ser totalmente configuráveis pelos operadores, 
considerando jornadas para plantonista com escala definida; plantonista sem escala definida; 
horários de trabalho e escalas de folgas, com cargas horárias de 6, 12, 16, 20, 25, 30, 40 e 44 
horas semanais; horários de trabalho em escalas de 12 x 36 horas; Horário comercial com 
tabelas definidas; Horista (horário livre); Horários diversos com carga definida; horários 
diversos, sem carga definida; horários diversos para serviços aleatórios e/ou esporádicos; 
2.41. Permite o cadastro de feriados/pontos facultativos por funcionários, por cargos ou setor 
e também cria exceções dos mesmos; 
2.42. Permite que um usuário possa ter dois vínculos trabalhistas (duas matrículas diferentes) 
e que esse usuário consiga registrar dois pontos diferentes, um para cada vínculo e próprio 
sistema distinguir a qual vinculo pertence as marcações; 
2.43. O sistema deve permitir bloquear e desbloquear o tratamento das informações para os 
operadores selecionados por um período pré-determinado para evitar a modificação do 
cartão de ponto após o fechamento do período de ponto; 
2.44. Permitir inserir marcações de uma batida manualmente, respeitando as exigências da 
portaria 1510 do MTE registrando o motivo da inserção, e com recálculo automático após a 
alteração; 
2.45. O sistema deve sincronizar as informações de ponto (coleta dos registros) e programação 
de forma automática sem intervenção humana, sem agendamentos, sem necessitar de 
computadores ligados para efetuar esta coleta; 
2.46. Realiza a sincronização automática de dados do sistema com os equipamentos coletores 
(dados cadastrais) compartilhando informações sem intervenção humana, sem 
agendamentos, sem necessitar de computadores ligados; 
2.47. Emite relatórios variados de acordo com as necessidades da PMI, devendo os mesmos 
terem saída em formato CSV e PDF; 
2.48. Permite a emissão de relatórios para tratamento das irregularidades / inconsistências, 
devendo ser emitido apenas das marcações a serem tratadas; 
2.49. Permite o controle (inclusão) da convocação, com sua justificativa e do atendimento 
correspondido para o trabalho pelo usuário, durante o período do sobreaviso, que antes do 
seu pagamento deverá ter sido confirmado ou não (opção parametrizável) pelo seu gestor; 
2.50. Realiza o cálculo e controle do banco de horas e compensações, mas possibilita o 
lançamento manual do primeiro saldo de horas; 
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2.51. O sistema deverá permitir controlar as regras de negócio do banco de horas, como o 
período para compensação, as horas para conversão em pagamento (parcial ou integral) e 
quantidade máxima permitida, por empresa, secretaria, setor, cargo e vínculo funcional; 
2.52. O sistema deve ter logs de operação para auditoria de uso, pelo tempo mínimo de 05 
(cinco) anos devendo ser possível rastrear as ações de apuração sobre o ponto, funcionários, 
suas jornadas e respectivos operadores; 
2.53. O sistema deverá prever a operação de dados de no mínimo 1.500 funcionários ativos e 
20.000 inativos; 
2.54. A solução deverá emitir sempre mensagem de erro ou mensagem de aviso quando 
ocorrer insucesso em alguma operação 
PORTAL DO SERVIDOR WEB E MOBILE. 
2.55. O sistema deverá permitir a entrega de comprovantes das batidas diárias, sem a 
necessidade de impressão para tal; 
2.56. Acesso das informações de batidas de entrada e saída efetuadas nos leitores 
biométricos, através de computadores, tablets e ou Smarths Phones; 
2.57. Acesso ao controle de banco de horas (saldo de horas positivas e negativas); 
2.58. Acesso Mobile Servidor/Empregado Público - acesso das informações de frequência e 
batida de ponto por meio de dispositivo móvel (IOS e Android); 
2.59. O sistema deve dispor de aplicativo para ser executado em dispositivos mobile como 
smartphones e tablets compatíveis com Android e IOS, a fim de permitir que os empregados 
visualizem seus registros de frequência com, pelo menos, as seguintes funcionalidades e 
características; 
2.59.1. O aplicativo deverá estar integrado com software de tratamento de ponto, de forma a 
enviar as marcações de ponto para o software de tratamento automaticamente (sem 
necessidade de intervenção ou coleta dos registros) 
2.59.2. Permitir acesso ao espelho de ponto pelo dispositivo mobile onde o usuário terá acesso 
a informações relativas às batidas/registros de entrada e saída diárias, possibilitando a 
visualização de qualquer período; 
2.59.3. Permitir habilitar mensagens a serem enviadas ao aplicativo dos servidores, como 
lembretes para que registrem as marcações referente às Intrajornadas; 
2.59.4. Permitir o envio de Requerimentos de abono, possibilitando anexar fotos e 
comprovantes via aplicativo; 
2.59.5. Solicitação de autorização de abono e justificativa para aprovação da chefia imediata, 
permitindo anexar atestados e outros documentos relativos ao seu pedido de abono; 
2.59.6. O servidor poderá visualizar/imprimir, via web, de acordo com período autorizado, seu 
espelho de ponto e saldo do banco de horas; 
Emite relatórios de auditoria da apuração e dos abonos efetuados. 
PORTAL DA CHEFIA WEB E MOBILE 
2.60. Acesso das informações de batidas de entrada e saída efetuadas nos relógios 
biométricos de seus subordinados; 
2.61. Aviso de solicitação para autorização de abonos e justificativas feitas pelos seus 
subordinados; 
2.62. Aprovação/Rejeição do espelho do ponto de seus subordinados; 
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2.63. Possibilidade de trocar a jornada associada a seus subordinados, se autorizado pela 
administração; 
2.64. Aplicativo Mobile Chefia/Gestor - O sistema deve possuir aplicativo para ser executado 
em dispositivos mobile como smartphones e tablets compatíveis com Android e IOS, a fim de 
permitir que os gestores façam o tratamento e acompanhamento da presença dos integrantes 
de suas equipes; 
2.64.1. Disponibilizar informações referente a frequência/apuração de seus subordinados; 
2.64.2. Possibilitar, controle de datas de cadastro, ativação e de cancelamento de dispositivos 
para uso do serviço de batida de frequência via dispositivo mobile, por servidor ou empregado 
público permitindo assim a rastreabilidade de liberação desta funcionalidade para estes 
usuários; 
2.64.3. Criar chave de segurança única a ser informada ao usuário para sincronia entre o 
dispositivo e a aplicação de controle de frequência; 
2.64.4. Possibilidade de visualizar o controle do banco de horas de seus subordinados (saldo 
positivo e negativo) por funcionário; 
2.64.5. Apresentar alertas de inconsistências, como por exemplo batidas ímpares de sua 
equipe/unidade; 
2.64.6. Local para visualizar todas as justificativas de servidores ou empregados públicos; 
2.64.7. Disponibilizar as justificativas enviadas pela sua equipe, possibilitando ainda a 
aprovação/rejeição de forma automática das justificativas pelo próprio aplicativo; 
2.65. O acesso ao portal será de acordo com as permissões concedidas pela administração, ou 
seja, permite níveis diferentes de acesso; 
 
3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
3.1. A aprovação do software na apresentação técnica não exime a contratante de verificar 
durante a implantação do sistema, a conformidade das características técnicas com as 
especificações do Termo de Referência; 
 
4.  DO FORNECIMENTO: 
4.1. A Contratada deverá prestar as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela contratante, atendendo em até 48 (quarenta e oito) horas, a partir do 
recebimento da solicitação, por pessoa autorizada ao acompanhamento permanente da 
execução do contrato. 
4.2. O fornecimento será pelo período de 12 (doze) meses contados da publicação resumida no 
Diário Oficial. 
4.3. A Contratada deverá levar imediatamente ao conhecimento da contratante, qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das 
medidas cabíveis. 
4.4. A Contratada deverá garantir o pleno atendimento a todas as normas relativas à 
segurança de dados dos servidores Municipais, mesmo das que possam surgir no decorrer da 
Contratação. 
4.5. A Contratada deverá utilizar profissionais, e pessoal qualificado para o exercício das 
tarefas contratadas. 
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4.6. Os serviços deverão ser prestados com pontualidade. 
4.7. A contratada deverá emitir NFe (Nota Fiscal eletrônica), e cópias recentes de provas de 
regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, FGTS e Justiça do Trabalho, que 
serão entregues após o serviço prestado junto ao servidor responsável pelo recebimento, 
constando em seu campo observações, o número da autorização de fornecimento. 
4.8. A Contratante elegerá um fiscal para determinar e fiscalizar o atendimento dos serviços e 
suportes propostos nesse Termo, para autorizar o pagamento mensal do Software de Gestão 
de Ponto. 
 
5.  PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
5.1. A prestação dos serviços será de acordo com Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Setor de Compras e assinada pelo Secretário Municipal de Gestão e Planejamento ou pelo 
Ordenador de Despesas. Somente após esta fase poderá a contratada, receber autorizações 
das secretarias requisitantes para a prestação dos serviços. 
 
 
 
 
 
 
 


