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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2018 
PROCESSO N.º 894/2017 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 02 (dois) dias do mês de abril do ano de 2018, às 14h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio 
ao Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos 
encaminhado via e-mail a esta Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela empresa HEXA EQUIPAMENTOS, 
referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 
RELÓGIO BIOMÉTRICO PARA AS SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E TRANSPORTES E 
TRÂNSITO. 

 
Da síntese do questionamento do licitante: 
Seguem alguns questionamentos relacionados ao software: 
8) Possuir um gerador de relatórios e de consultas parametrizável, contendo todas as informações disponíveis, 

permitindo sua geração em arquivos no formato PDF, Excel ou Texto; Poderiam explicar melhor a necessidade do órgão 
neste quesito? 

23) Controlar de forma eletrônica a devolução de cartões de ponto por meio de código de barras. Não permitir 
manutenções de ponto após a devolução. O que seria esta devolução de cartão? 

43) Para os registros de horas extras não informados para pagamento e nem para compensação, GERAR 
CRÍTICA e, quando do fechamento do período de apuração, guardar esses registros para pagamentos ou compensações 
futuras; O que seriam estas "críticas"? 

47) Não considerar a marcação de ponto eletrônico para alguns códigos de afastamento (a ser definido); Se é 
portaria 1.510 /INMETRO, não pode não considerar a marcação, é necessário ir para o espelho ponto. 

54) Disponibilizar informações gerenciais seguras de horas trabalhadas, extras, etc. rateadas por CENTRO DE 
CUSTO/turno para acompanhamento da produtividade. O que seria ratear por centro de custo? 

55) Controlar os EMPRÉSTIMOS dos servidores entre centros de custos. O que seriam estes empréstimos? 
56) Permitir o cálculo do RATEIO diário e mensal, exibindo os resultados por setor e servidor. O que seriam estes 

rateios? 
84) Oferecer módulo de compensação de ocorrências no qual a justificativa do colaborador / gestor, será aceita 

pela gestão de RH, somente havendo a comprovação documental da ocorrência. O que seria esta comprovação 
documental da ocorrência? 

 
Síntese das respostas da Unidade solicitante – Secretaria Municipal de Saúde: 
8) Seria Interessante ternos este tipo de relatório para gerarmos as informações dos funcionários tais como 

Lotação dos funcionários, quantidade de hora extra gerada por local e turno, entre outras. Seria interessante também 
observar os plantões neste relatórios para análise de quadro de funcionários e escala. Além disto, separar funcionários 
inativos de ativos no sistema.  

23) Entendemos diante do questionamento que não há necessidade de colocar código de barras nos cartões de 
pontos. Sugerimos retirada deste item do edital. 

43) Teremos cadastros pré estabelecidos no software. por exemplo um funcionário da urgência e emergência 
trabalha em plantão de 12h e deve ter 11h de descanso entre um plantão de trabalho e outro. Desta forma o cadastro no 
sistema será "hora extra não autorizada para este periodo de descanso", ou seja, se ele trabalhar 24h. Vamos supor que o 
funcionário trabalhe neste período, o sistema emite um alerta para nos informar que algo está errado, ou seja, "crítica" 

47) Retirar do edital. 
54) Podemos trocar a palavra centro de custo para departamentos/ filiais no sistema. 
Mantem-se a mesma frase, entretanto para " centro de custo" substitua por Departamentos e filiais 
55) Retirar do edital. 
56) Retirar do edital, pois estas informações seriam contempladas no relatório do item 8. 
84) Não há esta necessidade - retirar. 
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Neste diapasão, serão necessárias alterações ao termo de referências e será republicado o edital conforme os 
meios e prazos legais. Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta 
Administração, para conhecimento público. 
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Autoridade Competente 
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