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ATO CONVOCATORIO Nº 03/2020/SJD 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO (ALTERADO) 

A) ESPECIFICAÇÃO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO 

Relógio de ponto eletrônico, leitor de cartão de ponto (por aproximação), programável, com leitor 
biométrico para verificação de impressões digitais e com emissão de comprovante de registro.  

Memória RAM para armazenamento de dados: mínimo de 512 KB, não volátil  

Display gráfico com teclado integrado e tela sensível ao toque, do tipo LCD “touch”, com tamanho 
mínimo de 3,5” facilitando a visualização das informações.  

Beep sonoro: para identificar validação de registro, com mensagem no display  

Comunicação: mínimo de 1 interface RJ-45 para conexão TCP/IP e interface USB, padrão 
Universal, mínimo 2.0   

Recursos para transferência dos dados (coleta e configuração):  

• leitor de proximidade 125 khz 

• leitor biométrico óptico para verificação de impressões digitais;  

• conector RJ-45 integrado à placa principal para conexão do relógio em rede de dados 
Ethernet;  

• Interface USB (pen drive)  

Recursos de marcação de ponto: possibilidade de marcação do ponto utilizando leitura do 
crachá (por aproximação) ou leitura biométrica.  

Bateria de operação (no-break): recarregável, com autonomia de operação de, no mínimo, 04 
horas.  

Bateria de backup: interna para retenção dos dados armazenados e manutenção do relógio.   

Gabinete:  fechamento com chave ou parafuso.   

Voltagem: tensão de alimentação bivolt (110/220V)  

Outros:   

Cabo de alimentação elétrica  

Manuais de instalação física e operação  

Características do leitor biométrico  

Tipo do leitor: capacitivo-óptico  

Resolução: mínimo de 500 dpi  

Velocidade de leitura: máximo 3 segundos para leitura biométrica  

Cadastro das digitais: por meio de senha de supervisor  

Operação: em modo de identificação ou verificação biométrico  

Capacidade de cadastramento: a capacidade de armazenamento no relógio deverá ser de, no 
mínimo, 1000 usuários, com, no mínimo 2 digitais cada  

Quantidade de impressões digitais: possibilidade de cadastro de, no mínimo, 2 digitais por 
usuário, com reconhecimento automático entre as digitais cadastradas  

Tipos de Reconhecimento: 1:1 ou 1:N  
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Cadastro e exclusão das digitais: no equipamento e no software  

Possibilidade de exportação de arquivo TXT, para integração com sistema de folha de pagamento 
contábil do São José Desportivo. 

O registro de ponto será coletado e deverá ser convertido para arquivo TXT a fim de possibilitar a 
importação para o software de tratamento de ponto.  

 Observações importantes:  

• O relógio deverá ser homologado pela portaria 1510/2009 do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) e 595/2013 do INMETRO. Dever atender a todas as normas, exigências e 
regulamentações, de forma plena, estando totalmente em conformidade à portaria 
1510/2009 do MTE bem como a portaria 595/2013 do INMETRO. 

• O relógio deverá ser novo, sem uso e fazer parte da linha de produção do fabricante na 
data de apresentação da proposta;  

• O fornecedor deverá providenciar os serviços e materiais necessários à instalação física 
(fixação em parede), conexão do relógio de ponto à rede de dados e pelos testes de 
operação que comprovem o atendimento aos requisitos destas especificações técnicas. 
Deverá providenciar, ainda, as configurações e testes que assegurem o perfeito 
funcionamento do relógio de ponto.  

• Deve permitir o uso de leitor biométrico “USB” (opcional) para cadastro e posterior envio 
do cadastro destas digitais ao equipamento. 

• Deve possuir algum tipo de sensor que indique o status da bobina via software e display  

• Possuir impressora térmica com corte automático do papel (guilhotina) e permitir o uso de 
bobinas com mínimo de 300 mts. 

• Os serviços de instalação do sistema de frequência deverão incluir todo o serviço de 
instalação e configuração do sistema, incluir treinamento mínimo de 30 horas, podendo 
este montante ser distribuído em visitas distintas, de forma a esta implantação ocorrer de 
forma gradativa e que todos os usuários envolvidos tenham a devida capacitação de 
operação do mesmo. 

• O fornecedor deverá providenciar a instalação do relógio em local determinado pelo SÃO 
JOSE DESPORTIVO, num prazo máximo de 10 (dez) dias contados a partir da solicitação 
formal, através de Ordem de Serviço, indicando quantidade de equipamentos, locais e 
endereço completo para sua instalação. Após a instalação do equipamento o fornecedor 
deverá efetuar as configurações e testes que assegurem o perfeito funcionamento do 
relógio de ponto.  

• O aceite técnico do SÃO JOSE DESPORTIVO será dado quando for constatado o 
atendimento a todos os requisitos para hardware e software no relógio avaliado. 

GARANTIA TOTAL (PEÇAS, SERVIÇOS E TRANSPORTE):  mínima de 1 ano.  

O prazo de garantia será contado a partir da data de recebimento definitivo pelo SÃO JOSÉ 
DESPORTIVO, após vistoria que comprove que o(s) produto(s) entregue(s) atende(m) às 
especificações mínimas estabelecidas para ele(s) neste processo de compra, ou às 
especificações superiores que tenham sido oferecidas pelo fornecedor em sua proposta.  

ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO 

O atendimento aos chamados técnicos, durante o período de garantia, deverá ser providenciado 
pelo fornecedor e realizado no local da instalação do equipamento no prazo máximo de 04 (quatro) 
horas úteis após a abertura de chamado técnico pelo SÃO JOSÉ DESPORTIVO.   

O fornecedor deverá providenciar a resolução do problema num prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis contados a partir da abertura do chamado técnico, e liberar o equipamento para uso em 
perfeitas condições de operação.  

Para as manutenções em que necessite a retirada do equipamento, a Contratada deverá 
disponibilizar um equipamento backup, de configuração igual ou superior ao que está instalado.  
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No caso de haver necessidade de remoção do relógio para manutenção técnica em garantia, a 
retirada, devolução e transporte do mesmo deverão ser efetuados pelo fornecedor, sem qualquer 
ônus para o SÃO JOSÉ DESPORTIVO. 

TREINAMENTO  

O fornecedor deverá instalar, configurar e treinar, mínimo de 30 funcionários, para uso e testes de 
todas as funcionalidades do relógio e do software, em local(is) definido(s) pelo SÃO JOSÉ 
DESPORTIVO. 

DEMONSTRAÇÃO DO RELÓGIO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA:  

O SÃO JOSÉ DESPORTIVO poderá solicitar do fornecedor, durante o período de julgamento da 
proposta, uma demonstração das características técnicas do modelo de relógio oferecido, com os 
respectivos manuais do equipamento e do software de configuração, para avaliação a ser efetuada 
por equipe técnica do São José Desportivo. O relógio, o material para avaliação e o software 
deverão ser entregues em até 03 (três) dias úteis após a solicitação do SÃO JOSÉ DESPORTIVO.  

• O aceite técnico do SÃO JOSÉ DESPORTIVO será dado quando for constatado o atendimento 
a todos os requisitos para hardware e software no relógio avaliado. 

Na proposta deverá constar SOMENTE UMA MARCA do item ofertado. 

 Todas as características técnicas, bem como: marca, fabricante, data de validade, 
ABNT/NBR, deverão (quando aplicável) constar na embalagem ou no próprio produto.  

B) ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

A Contratada deverá oferecer o Sistema de Controle de Frequência nas seguintes 
condições: 

Sistema em ambiente 100% web, com controle de horas trabalhadas, horas extras, faltas, atrasos, 
adicional noturno, banco de horas, dentre outras ferramentas.  

Deverá oferecer relatórios de consulta, relatórios gerenciais com alertas via mobile; 

O software deverá conter todas as rotinas e funcionalidades para o controle de ponto dos 
funcionários, possibilitando a gestão do funcionário a qualquer lugar com segurança e praticidade, 
bastando apenas ter uma conexão com a internet. 

O fornecedor deverá oferecer as atualizações dos softwares, segurança da informação backup 
automático, e suporte técnico sem custo adicional. 

É desejável que o software apresente o módulo de alertas gerenciais, possibilitando em tempo 
real as informações de atraso, hora extra e faltas dos funcionários. 

O software deverá permitir ao São José Desportivo designar gestores para tratamento do ponto 
eletrônico e alinhamento com as rotinas do departamento de recursos humanos. 

O software deverá ser compatível integralmente com o relógio de ponto eletrônico fornecido, em 
todas as suas funcionalidades especificadas nas características de utilização do relógio de ponto 
eletrônico. 

O software ofertado deverá atender a logística do SÃO JOSÉ DESPORTIVO, sendo que os 
relógios em número de 25 (vinte e cinco) serão instalados em diferentes endereços, distribuídos 
em todas as regiões do município de São José dos Campos. O CNPJ é único. O número de 
funcionário que atua no local é variável. O quadro atual de funcionários é de aproximadamente 
500 funcionários. Grande número de funcionários atua em mais de um local de trabalho, 
executando suas funções em turnos diferentes, sendo necessário o registro correto no local e hora 
de trabalho contratado, ou seja, o registro de um mesmo funcionário ocorrerá em dois relógios 
distintos. 
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Obrigatório disponibilizar APP- Aplicativo Androide e ou Apple - Permitir ao funcionário, visualizar 
as marcações, ajustar o ponto e lançar justificativas através de smartphone. Permitir ao 
funcionário, que realize serviço externo e registrar seu ponto através de seu smartphone. 
Atualização do Software regularmente, contemplando total direito a evolução do SOFTWARE 
sempre que um novo produto for lançado, em substituição ao antigo também.  
Software com possibilidade de parametrização de controle de gestores e suas alçadas; 
Garantia da segurança das informações; 
Backup automático 
Suporte técnico sem custo adicional 

A Licença deverá atender mínimo de 500 funcionários ativos. 

______________________________________________________ 

 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

Os relógios de Ponto Eletrônico e o Sistema de Frequência serão instalados nos locais 
determinados pelo SÃO JOSÉ DESPORTIVO, no prazo máximo de 90 dias da data de 
assinatura do contrato, conforme cronograma de instalação estabelecido em ORDEM DE 
SERVIÇO. 

PRAZO CONTRATUAL 

12 (doze) meses, podendo ser renovado através de termo aditivo. 

 

QUANTIDADE DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO 

25 (vinte e cinco) relógios de ponto eletrônico  

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA 

R$ 1.769,00 (hum mil, setecentos e sessenta e nove reais) por unidade 

VALOR REFERENCIA TOTAL RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO: 

 25 UNIDADES x R$ 1769,00 = R$ 44.225,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco 
reais) 

 

LOCAIS DE INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO 

Os relógios de ponto eletrônico deverão ser instalados nas unidades esportivas da Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos - (Permissionadas ou Associadas), conforme Ordem de 
Serviço emitidas pelo SÃO JOSÉ DESPORTIVO. 

 

VALOR MENSALIDADE REFERÊNCIA UTILIZAÇÃO SOFTWARE 

R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais) / mês  

VALOR REFERÊNCIA TOTAL PARA MANUTENÇÃO SOFTWARE 

12 MESES x R$ 1.900,00 = R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais) 

 

PREÇO GLOBAL TOTAL  

R$ 67.025,00 (sessenta e sete mil e vinte e cinco reais) 


