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ITAPECERICA DA SERRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/AMS-IS/2022
Processo Administrativo nº. I - 11.388/2022
Tipo: Menor preço global.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento (locação) de
equipamentos de relógio de ponto eletrônico, incluindo a manutenção corretiva,
atualização do software de gerenciamento, treinamento e implantação.

RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Em atendimento a solicitação de esclarecimento, enviada em 10 de Agosto de 2022,
referente ao Edital do processo licitatório em epígrafe, esclarecemos o quanto
segue:

Questionamento:
a) O termo de referencia menciona como item a palavra ATUALIZAÇÃO DE

SOFTWARE, nos entendemos que atualização seria atualizar o software de

gestão já existente, porem ele nos da uma descrição do software, ficamos
confusos se podemos oferecer um novo software ou atualizar o existente??

b) com relação a este item -> 4.1.23 O equipamento deve possuir integração
total com o software de gerenciamento e controle de ponto já utilizado pela
Contratante, STOU IFPONTO WEB desenvolvido pela IFRACTAL -, da
seguinte forma: a) ONLINE: gravando marcações e biometrias diretamente no
banco de dados do software sem a necessidade de exportação do arquivo do

equipamento e importação para o ponto gerenciador, com essa comunicação
via internet - rede TCP/IP. O termo de referencia nos deixa claro que se
trata de um software web, como seria essa compatibilidade ? poderia
descrever deforma mais simples o processo ?

Resposta:
a) A empresa pode optar em atualizar o software existente ou fornecer um novo,

atendendo na integra todas as exigências do Edital, sobretudo nos itens de
compatibilidade.

b) A compatibilidade do relógio com software deve ser de forma integral,
conforme descrito no Termo de referencia, ressaltando também a
compatibilidade das digitais cadastradas em seu banco de dados.

Mantendo-se as condições do edital, data e hora afixadas para a realização da
sessão.

Itapecerica da Serra, 11 de Agosto de 2022
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