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1. 0BJETO

1.1. Contratação Emergencial, por dispensa de seleção de fornecedores, com
fundamento no disposto no art. 25, inciso l do Regulamento Próprio de Compras e
Contratações do IGESDF, para aquisição de licenciamento conforme item 2.1 do Software
MD COMUNE, para atender às necessidades do Instituto de Gestão Estratégica do Distrito
Federal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2 ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO OBJETO

2.1. Os quantitativos totais do objeto estão estabelecidos abaixo

2.2.Dos prazos

A Licença e acessos deverão ser liberados de forma imediata a contar da data da
assinatura do contrato.

2.3. Do local de entrega das aquisições

Endereço
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IGESDF, com sede na SMHS - Área Especia], QUADRA 10]- - BLOCO A, Brasília -- DF, CEP
70.335-900, no horário de 09h00min as 17h00min.

2.4. Das condições dg$ Qquj$ições:

2.4.1. A Validade das licenças fornecidas deverá ser de 12 (dozel meses, a partir da
data de assinatura do contrato.

2.4.2. O Software deve ter capacidade de gerenciamento de todos os equipamentos
previstos neste projeto, bem como dos dados coletados, da apuração,
gerenciamento e tratamento do ponto, e deve possuir as seguintes
ca racterísticas mínimas:

2.4.2.1. Possibilitar acesso ao ponto dos colaboradores em qualquer lugar,
com pleno controle a partir de qualquer computador com acesso à internet,
vía navegador (web browser), compatível com os navegadores Mícrosoft
Internet Explorer 6 SP].(ou superior), Mozilla Firefox 1.0(ou superior), Google
Chrome 2.0(ou superior), Safari 3.2(ou superior);
2.4.2.2. possibilitar acesso a 20 gestores indicados pelo Departamento de
Gestão de Pessoas responsáveis pelo tratamento do ponto;
2.4.2.3. possuir configuração de tipos de usuários e permissões relativas a
cada necessidade, a ser determinada pela Gerência de Pessoas
2.4.2.4. fazer os cálculos corretamente e exportar os resultados para o
software de Folha de Pagamento, garantindo confíabilidade e ausência de
retrabalho, por mais específicos que sejam os horários dos colaboradores;
2.4.2.5. controle de horas-extras, banco de horas e cálculo misto
(diurno/noturno);
2.4.2.6. flexibilidade para configuração das escalas e jornadas;
2.4.2.7. integração nativa com Relógio de Ponto Eletrõnico do mesmo
fornecedor;

2.4.2.8. comunicação com software de Folha de Pagamento para

exportação e importação de dados;
2.4.2.9. possibilidade de integração com o sistema de gerenciamento da

empresa vía web service;
2.4.2.10. sistema deve estar apto a permitir o tratamento de ponto de todos

os colaboradores do IGESDF que atualmente possui cerca de 4500 celetistas;
2.4.2.11. supervisão on-lhe de quem registrou ou não o ponto;
2.4.2.12. cadastramento de Funcionários -- cadastra os dados dos

funcionários que efetuarão as batidas do ponto, como PIS ou número da
matrícula, template biométrico, número do crachá, conta, senha etc.;
2.4.2.13. o sistema deverá ser hospedado numa "Cloud Computing", cuja
infraestrutura será da CONTRATADA, sendo que por meio de conta e senha, a
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CONTRATANTE poderá monitorar os regístros de ponto de qualquer
computador conectado à internet;

2.4.2.14. o software de ponto e o equipamento de Registro de Ponto
deverão ser integrados, de forma que os dados serão arquivados no
equipamento de Registro de Ponto (os dados podem ser coletados
diretamente no equipamento de Registro de Ponto por meio da interface USB)
e também no sistema embarcado ou sistema em "Cloud Computing". Como os
dados são arquivados por meio da "Cloud Computing", não poderá haver
perda de dados caso aconteça alguma eventualidade com o equipamento de
Regístro de Ponto;

2.4.2.15. geração de relatórios gerenciais. O Software de ponto deverá gerar
documentos fiscais como espelho de ponto, inclusive para acesso pelo
servidor por meio do sistema online;

2.4.2.16. deverá utilizar as informações fornecidas pelo equipamento de
Registro de Ponto para gerar automaticamente documentos requisitados pela
fiscalização trabalhista, bem como necessidade da área de Gestão de Pessoas;
2.4.2.17. sistema via WEB que permite o gerenciamento e monitoramento
dos equipamentos de ponto por meio de um navegador (web browser),
podendo visualizar ou carregar os dados de qualquer equipamento de ponto
em qualquer lugar sem ter que ir fisicamente ao local;
2.4.2.18. alerta no sistema e via e-mail demonstrando se o equipamento de
ponto esta on-lhe ou não;
2.4.2.19. alerta via e-mail caso um Pen drive seja detectado na porta USB;
2.4.2.20. dados do REP -- CNPJ da empresa, Endereço, etc.;
2.4.2.21. alterar data e hora;
2.4.2.22. monitorar se os equipamentos estão online ou off-lhe;
2.4.2.23. Upload/Download dos dados de configuração;

2.4.2.24. funcionalidade de atribuição em qual relógio cada colaborador terá
autorização para registrar seu ponto, podendo ser único ou múltiplo, quando
da roleta das digitais, possibilitando ainda alterações conforme a
movimentação do servidor nas áreas da Prefeitura.
2.4.2.25. A instalação do software deverá ser feita em computadores nos
mesmos locais onde forem instalados os Relógios de Ponto Eletrânico, bem
como na Gerência de Pessoas;

A CONTRATADA deverá verificar se os dados coletados pelos Relógios de Ponto
Eletrânico estão chegando ao Software, e se a comunicação entre estes está
devidamente adequada;
Toda a instalação deverá ser acompanhada por um gestor do local, indicado pelo
Departamento de Gestão de Pessoas, que receberá instruções básicas para

2.4.3.

2.4.4
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utilização dos menus, configuração dos parâmetros, coletas de dados e o que
mais for necessário para bom andamento da solução;

2.4.5. As instalações do Software serão efetuadas exclusivamente pela CONTRATADA,
que deverá deixa-los em pleno funcionamento no local e parametrizado com os
Relógios de Ponto Eletrânico, em locais determinados pela Gerência de Pessoas.

2.4.6. A CONTRATADA deverá informar o telefone ou o Portal Web à EMPRESA para a
"Abertura de chamados" técnicos, com prazo máximo de atendimento de 24
horas após o registro do chamado.

2.4.7. Os serviços de suporte do software podem ser executados remotamente ou por
deslocamento, conforme necessidade para solução, sendo que todos os custos
referentes ao deslocamento de técnicos serão de responsabilidade da
contratada.

2.4.8. A manutenção incluirá a prestação de serviços de assistência técnica, reparo e a
atualização do software, sem qualquer ónus adicional para a CONTRATANTE

2.4.9. A CONTRATADA deverá fornecer manual técnico de operação e configuração, ou
funcionalidade de "Ajuda" diretamente no Software, contendo as funcionalidades
do sistema, em idioma português brasileiro.

2.4.10.Nos casos onde seja necessária assistência técnica local, essa será de
responsabilidade da CONTRATADA durante a vigência do contrato.

2.4.11. O software deverá ter as principais características a seguir:
2.4.11.1. Calcular as informações de forma automática;
2.4.11.2. Configurar o acréscimo e classificação de banco de Horas;
2.4.11.3. Permitir mais de um vínculo empregatícío;
2.4.11.4. Permitir classificar por estrutura organizacional ou grupos;
2.4.11.5. Tratar individualmente Horas Extras, Atraso, Faltas, Férias,
inconsistências e folgas;

2.4.11.6. Tratar em lote de Horas Extras, Atraso,
inconsistências e folgas;

2.4.11.7. Workflow para interação entre o gestor e os funcionários para
tratamento de Horas Extras, justificativas, esquecimento de Marcações e
Solicitação de férias;

2.4.11.8. Identificar origem de marcação por cores;
2.4.11.9. Permitir cadastrar eventos novos;

2.4.11.10. Permitir cadastrar justificativas;
2.4.11.11. Tratamento de multiempresas;
2.4.11.12. Permitir cadastro de filiais;
2.4.11.13. Permitir transferência de pessoas entre empresa;
2.4.11.14. Todo o controle do relógio de ponto ser através de comandos via
browser;

2.4.11.15. Monitoração de envio de comandos para os relógios de ponto;

Horas faltas, Férias,
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2.4.11.16. Função Compensação de Ponte;
2.4.11.17. Criação de Feriados e se repete todos os anos ou não;
2.4.11.18. Cadastro de horários 24h;

2.4.11.19. Atender NR17;
2.4.11.20. Flexibilidade de horário de almoço;
2.4.11.21. Múltiplas regras de cálculo;
2.4.11.22. Segmentação de Eventos de Horas Extras;
2.4.11.23. Diferenciar horas extras por dias livres, dias normais, folgas,
feriados e dias compensados;

2.4.11.24. Tipo de classificação de horas extras em Diário, Período, semanal
ou Faixa;

2.4.11.25. Desconto DSR em atraso ou falta;
2.4.11.26. Tolerâncias de atraso, hora extra ou Adicional Noturno;
2.4.11.27. Configuração de Intervalo pré-assinalado;
2.4.11.28. Cálculo separado de Adicional noturno e de Hora Extra Noturna;
2.4.11.29. Configuração de limites Intrajornada;
2.4.11.30. Permite configuração de limites diários, semanais e periódicos para
envio ao banco de horas, enviando o excedente para a folha;

2.4.11.31. Permite configuração de limites diários, semanais e periódicos para
envio de extras a folha, enviando o excedente ao banco de horas;

2.4.11.32. Compensação de atrasos em Hora Extra;
2.4.11.33. Diferentes Níveis de acesso de usuário;
2.4.11.34. Níveis de acesso confíguráveis;
2.4.11.35. Importação vía TXT em layout configurável cadastro de Estruturas
Organizacionais, Cargo, Férias, Afastamentos, Desligamentos, Pessoas e Coleta
de Marcações;

2.4.11.36. Exportação para Folha de Pagamento em layout configurável;
2.4.11.37. Exportação de marcações em Formato AFD ou em formato
confígurável;

2.4.11.38. Exportação de Férias e Afastamentos em formato TXT Confígurável;
2.4.11.39. Diferenciação de Ausentes e Presentes;
2.4.11.40. Criação de Escalas de Horário em lote;
2.4.11.41. Criação de Escalas de Folga em lote;
2.4.11.42. Relatórios de cadastro de pessoas, estrutura organizacional,
horários e Pessoas;

2.4.11.43. Relatório de ponto do funcionário com campo para assinatura do
mesmo;

2.4.11.44. Relatório de funcionários de férias;
2.4.11.45. Extrato de banco de horas e Banco de horas resumido;

2.4.11.46. Relatório de Ocorrências;
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2.4.11.47. Relatório de Eventos;
2.4.11.48. Relatório de Absenteísmo;
2.4.11.49. Relatório Log de navegação;
2.4.11.50. Relatórios consolidados ou detalhados configuráveis;
2.4.11.51. Relatórios específicos para controle de indicadores de exigências da

2.4.11.52. Ferramenta para geração de relatórios customízados;
2.4.11.53. Ter como opcional o Aplicatívo Mobile para registro de marcações
fora do local do relógio de ponto (portaria 373);

2.4.11.54. Download de Manual e aplícativo comunicador disponível na
pagina;

2.4.11.55. Vídeos para ajuda em sistema;
2.4.11.56. Cálculo automático a cada alteração;
2.4.11.57. Indicador de inconsistências e Marcações Incomuns;
2.4.11.58. Módulo para notificações de atrasos, horas extras, Inter jornada e
limites de banco de horas, com opção de geração automática de boletim
consolidado para o gestor;

2.4.11.59. Disponível também em versão Mobile;
2.4.11.60. Módulo de Compliance com as regras CLT, permitindo que o gestor
visualize todos os passivos trabalhistas gerados ao longo de um determinando
tempo e grupo de pessoas.

2.4.11.61. Atualizações online;
2.4.11.62. Backup automático;
2.4.11.63. Ambiente Cloud

CLT

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

O Serviço Social Autónomo, Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito
Federal - IGESDF, instituído por determinação do Decreto n' 39.674, de 19 de fevereiro de
2017, conforme autorização da Leí Distrital n' 5.899, de 3 de julho de 2019. Em 30 de janeiro
de 20].9, por meio da Lei n9 6.270, foi alterada a nomenclatura do IHB para IGESDF, bem
como os limites de atuação assistencial. Com isso, o IGESDF reveste-se da atribuição de
administrar as unidades de saúde do Hospital de Base do Distrito Federal, Hospital Regional
de Santa Mana e Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) do Distrito Federal, sendo
responsável por garantir o pleno funcionamento de suas atividades funcionais e operacionais;

3.1. Situação Atual (Problemêtjlêçãg
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A finalidade desta contratação é atender a demanda do IGESDF que atualmente
utiliza o software tr/a/ /\4D CO/WU/VE, para realizar a gestão de frequência do ponto
eletrânico dos colaboradores que atuam em regime celetista do hospital de base
Atualmente são utilizados 20 relógios de registro de ponto que em conjunto com o
software /WD CO/\4U/VE realizam a gestão do ponto eletrânico dos colaboradores do
hospitalde base

Tendo em vista findar o prazo da licença tr/a/ em 30 de agosto de 2019, a
Superintendência de Pessoas necessita dar continuidade de suas atividades, sem
interrupção ou qualquer outra forma de implementação que não seja com o sistema em
uso visto que, sem um software de gestão não há formas manuais possíveis de dar-se
continuidade ao andamento das ativídades diárias de controle de ponto dos
colaboradores. O software em questão já se encontra configurado e em funcionamento,
o que trará agilidade na continuidade da gestão e fiscalização do ponto eletrânico.

3.2.Conseauências

Este déPc/t compromete sobremaneira a qualidade da assistência, segurança,
fiscalização e controle do quadro efetivo desta unidade de atendimento.

As informações geradas a partir desde software são os parâmetros de orientação ao
setor financeiro que baseados neste controle, geram a folha de pagamento de
colaboradores.

Diante do exposto vislumbrando a finalização do período da utilização da licença do
software a Superintendência de Pessoas solicita a contratação do uso da licença do
software por 12 meses da empresa que já fornece a licença visto quer, esta é a única
empresa fornecedora do software no Distrito Federal até que o sistema de ponto sistema

de controle de ponto para o dimensionamento, planejamento e gestão operacional seja
adquirido para ser utilizado em todas as unidades do IGESDF realizando o controle de
ponto dos colaboradores celetistas e estatutários.

4 OBRIGAÇÕESDACONTRATADA

4.1. Cumprir o objeto deste elemento técnico, de acordo com a proposta apresentada,
ficando a seu cargo todos os ânus e encargos decorrentes do fornecimento.

4.1.1. Ao emitir a nota fiscal o Fornecedor deverá seguir fielmente a descrição do
produto, conforme descrição do subitem 2.1.

4.2.Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do
endereço eletrõnico correspondente ao seu envio.

Página 7 de lO

l Hospital de Base do Distrito Federal
BMHS - Área Especial Quadra 101 -- CEP: 70.335-900 l Brasília-DF.
Fone:(61)(61) 3315-1462
CNPJ: 28.48 1 .233/000 1 -72 -- www.igesdf.org.br

OSPITAL
DEBASE



IGESDF
lbJSTlltJTO IX (3ESTÀO FSTliAlE'alGA
DE SAUDE DO DIST}31TO FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PESSOAS

GERÊNCIA DE PESSOAS

4.3. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer
alteração.

4.4. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações constantes
no subitem 2.1, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de
preço ou substituição de marca.

4.5. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como
tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

4.6. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua
culpa ou dolo, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato da
execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte do IGESDF e dos participantes.

4.7. Os produtos deverão ser entregues conforme as exigências deste instrumento

5 OBRIGAÇÕESDACONTRATANTE

5.1. Indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o produto

5.2. Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas
às normas de segurança do IGESDF

5.3. Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigações
assumidas pelo fornecedor.

5.4. Garantir o contraditório e a ampla defesa

5.5. Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas neste Elemento
Técnico.

5.6.Acompanhar e fiscalizar a execução da entrega, bem como atestar na nota
fiscal/fatura a efetiva execução do objeto.

5.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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6.1. Os documentos fiscais serão atestados pelo IGESDF após o recebimento definitivo
daslicenças.

6.2. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o nome comercial, a
marca, o quantitativo efetivamente entregue e o código do item, número da ordem
de fornecimento, valor unitário e total e número de referência do processo.

6.3. O pagamento será realizado em até 30 jtrinta) dias, por meio de depósito bancário
em conta corrente, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada
pela Unidade responsável.

6.3.1. Sendo o pagamento realizado mediante depósito em conta corrente, o
Fornecedor não deverá fazer a emissão de boleto bancário, sob pena de haver
cobrançaindevída.

6.4. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de nota fiscal, conforme
segue:

a) Nota Fiscal;

b) A empresa deverá emitir uma nota fiscal específica para cada pedido e

respectiva entrega efetuada, na forma abaixo

NOME: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

C.N.P.J: 28.481.233/0001-72

ENDEREÇO: SHMS - ÁREA ESPECIAL QUADKA IOI BLOCOA

CEP:70.335-900

c)

d)
e)

Na nota fiscal ou fatura deverá constar obrigatoriamente o nome do
Banco, agência e conta corrente da EMPRESA, para a realização do
pagamento obrigatoriamente por crédito em conta corrente
Deverá conter o número de referência da Seleção de Fornecedores.
Caso as notas fiscais ou faturas tenham sido emitidas com incorreções
ou em desacordo com a legislação vigente, serão devolvidas e o prazo
para pagamento passará a ser contado a partir da reapresentação das
mesmas.

Caso algum item constante na nota fiscal seja impugnado, o IGESDF

líberará a parte não sujeita a contestação, retendo o restante do
pagamento até que seja sanado o problema.

f)

6.5. Havendo necessidade de providências complementares a serem realizadas por parte
do Fornecedor, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando sua
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contagem a partir da data em que estas forem cumpridas e não será devida
atualização financeira.

7. FISCAUZAÇÃO

7.1. A fiscalização e o atesto da Nota Fiscal será realizado pela Gerência de Pessoas do
IGESDF, que também será responsável pelo recebimento e controle

9.LOCALEDATA

Brasília/DF, 29/08/2019

Identificação do Responsável pela elaboração do Elemento Técnico ng 005/2019
GEPES

r

ADRIANA/CHRISTINASANT'AN
ERENTE DE PESSOAS

Identificação do Responsável da área técnica

VALDA CÉSAR €
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

SUPERINTENDENTE

APROVO o presente Elemento Técnico, consoante o Art. 2e, $1e do Regulamento
Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, e AUTORIZO o procedimento de
contratação.
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