
FINALIDADE  DA  CONTRATAÇÃO:  Contrato  com  prazo  de  60  meses  de  outsourcing  de  serviço  -  locação  de
equipamento de registro de ponto eletronico para cumprimento de lei  2º, do Art, 74 da CLT - Consolidação das leis
do trabalho, Portaria N1.510 de 21 de Agosto de 2009. Publicada no DOU de 25/08/2019. O Ministro de estado do
trablaho e empreso. A portaria373/11, publicada em 28 de fevereiro de 2011 no diario oficial da união. 
 u:lizados no HOSPITAL ESTADUAL DR.O JAYME DOS SANTOS NEVES, em conformidade com as especificações 
técnicas con:das no presente briefing.

IMPORTANTE:

DÚVIDAS: Será permi:do esclarecimento de dúvidas até 02 (Dois) dias úteis anteriores à data fixada para limite de 
recebimento das propostas, somente através dos seguintes contatos:

• E-mail: compras@hejsn.aebes.org.br (prioridade)

• Hospital Jayme Santos Neves: (27) 3331-7542 / 3331-7543

• Hospital Evangélico de Vila Velha e Maternidade Municipal de Cariacica: (27) 2121-3778 /  2121-3786

CRITÉRIO DE JULGAMENTO PARA AQUISIÇÃO: 
(    ) Menor Preço
(    ) Melhor Técnica     
( x ) Melhor Preço e Técnica
(    ) Outro – Descrever:

 DADOS DA CONTRATANTE
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES, Mantenedora de uma unidade de saúde própria e 

gestora de outras duas unidades de saúde, é responsável pela gestão de mais de 650 leitos e aproximadamente 

3.000 (Três mil) funcionários diretos. As três unidades de saúde são:

• Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves (HEJSN): Av. Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de Laranjeiras

– Serra – ES. CEP: 29.166-828; CNPJ 28.127.926/0002-42

• Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) : Rua Vênus s/n – Bairro Alecrim – Vila Velha – ES – CEP: 29.118-
060; CNPJ 28.127.926/0001-61

• Maternidade Municipal de Cariacica (MMC): Rua Antônio Leandro da Silva, 145, Alto Laje, Cariacica/ES - CEP
29.151-035; 

Documento de referência: IN – Política de Compras

Data da Publicação:  28/03/2019

Limite para o recebimento das propostas: às   18 h:00min do dia 08/04

OBS.: O fechamento e negociação das propostas será no primeiro dia subsequente ao limite de recebimento das 

propostas. As propostas deverão ser entregues somente no e-mail abaixo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Relógio- Ponto eletrônico digital informa:zado, com leitor biométrico e cartão proximidade, com comunicação 
TCP/IP. O equipamento de ponto eletrônico digital deverá ser aprovado e homologado de acordo com a Portaria 
Ministério do Trabalho e Emprego nº 1510/2009. 

Modelos aceitos: 
Control ID, TOP DATA e TELEMÁTICA. - (tecnologia Sagem ,biometria e cartão de proximidade)
- Alimentação : 110 – 220V, 60Hz 24W nom. / 120W max.1.
- Modo de iden:ficação Digital.
- Bobina de papel : Min 300 metros.
- Vida ú:l da cabeça de impressão 100 km de papel impresso.
- Velocidade de impressão: Min 120 mm/s.
- Comunicação logica: TCP/IP / USB.
- Comunicação Zsica: A interface Ethernet é do :po 10/100BaseT.
- Confirmação / resposta Audiovisual (display +Bipe).
- Sensor Ó:co 600 DPI.

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS:
10 Unidades

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
A instalação dos equipamentos são de responsabilidade da contratada com infraestrutura entregue para 
contratante.

SUPORTE
O suporte devera ser realização no horário comercial com prazo de atendimento de 4 (quatro) horas.

PRAZO DE CONTRATO
60 MESES

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

As Proponentes deverão apresentar a seguinte documentação no ato da entrega

da Proposta:

a) Declaração de Capacidade Técnica, emi:da por pessoa jurídica de direito público

ou privado, comprovando ter prestados serviços similares e/ou fornecido licenças

similares com o objeto da presente licitação, inclusive quan:ta:vamente, sendo

permi:do o somatório de atestados.
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FICHA DE REGISTRO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Documento de referência: IN – Política de Compras

Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

CEP: Cidade:

Tel.: E-mail:

Representante(s) legal(s) do Contrato Social:

Tel: 

Tempo previsto para realização do trabalho:                       Previsão de Início do Trabalho:

Nº Total de funcionários:                                                      Quantos atuarão na AEBES:

Nº de Sócios:                                                                        Quantos atuarão na AEBES:

1. Descrição sumária das a:vidades:
________________________________________________________________________________________________________________

2. Setores de atuação:

__________________________________________________________________________________________

3. Listar os materiais a serem u:lizados (máquinas, equipamentos, dosímetros, ferramentas e outros) e produtos químicos:

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4. Definir os momentos de ruídos, odor intenso, necessidade de Paralisação ou outro fator que podem intervir na ro:na diária dos empreg

________________________________________________________________________________________________________________

5. Informar quais os equipamentos de proteção individual - EPI’s serão u:lizados, com respec:vo Nº do Cer:ficado de Aprovação – CA do M

________________________________________________________________________________________________________________

6.  Indicar um empregado para compor a CIPA, conforme NR 05 - Contratantes e Contratadas, par:cipando das reuniões mensais (no caso 

__________________________________________________________________________________

7. Observações:

__________________________________________________________________________________________

Data: ____/____/_______            Assinatura do Prestador de Serviço_________________________


