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1 UN 4,00 37296 RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO
- Registrador eletrônico de ponto que atende a Portaria 1.510/09 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e os
requisistos da Portaria 595/13 do Inmetro, que determina novos padrões de segurança e qualidade para os REPS.
-Capacidade de gerenciamento de até 15.000 colaboradoresna Memória de Trabalho (MT); -Capacidade para
armazenamento de registros em memória (MRP): 9.000.000; -Maior capacidade da bobina, com autonomia para
mais de 11.000 tickets; -Maior nível de segurança, com dados fiscais assinados digitalmente; -Comunicação
protegida por criptografia, impedindo qualquer tentativa de fraude via softwares não autorizados; -Sistema interno
de sensores que realizam o bloqueio automático do equipamento, na tentativa de violação. -Controle das operações
realizadas no equipamento, através de níveis de acesso concedidas pelo usuário administrador do sistema; -Leitor
biométrico com sensor óptico e tecnologia antifraude, que faz a detecção de dedo vivo, permitindo identificar
tentativas de fraude como a utilização de digitais falsas de silicone e gelatina(Opcional); -Fornece interface de
controle através de navegador web, sem necessidade de instalação de software na máquina do cliente; -Os dados
são gravados em memória não volátil tanto para a Memória de Trabalho(MT) como para a Memória de Registro
Permanente(MRP); -Trabalha com vários tipos de comunicação, tornando-se um equipamento moldável à
necessidade do cliente e adaptável ao ambiente; -O equipamento trabalha com leitura automática da quantidade de
dígitos dos crachás; -Possui botão na cor vermelha identificado como RIM, que tem a função de extrair a relação
impressa das marcações de ponto realizadas nas 24 horas precedentes; -Possui botão na cor azul que tem a função
de imprimir o identificador do software e chave pública do equipamento; -Possui porta fiscal USB para coleta do
arquivo AFD para auditoria dos dados do equipamento pelo fiscal do trabalho, protegida por lacre;-Oferece suporte
para cadastro de cartão do usuário para acesso ao menu no próprio equipamento. -Opera biometria com recurso de
toque único, função que permiterealizar a identificação da digital apenas colocando o dedo sobre o sensor, sema
necessidade de digitar a matrícula, utilizar o crachá ou a tecla de verificação disponível no teclado; -Sistema de
importação e exportação de dados via segunda porta USB. Através desta porta podem ser realizadas as
configurações do equipamento, do empregador, de colaboradores, de biometrias e coleta de eventos; -Permite
realizar exportação da chave pública através da segunda porta USB, salvando-a em arquivo de texto em um
dispositivo USB de armazenamento; -Sistema de identificação de status e eventos no equipamento: pelo próprio
equipamento, aplicativo embarcado ou software gerenciador; -Possui sistema de gerenciamento inteligente. -Valida
as informações recebidas e as salva apenas se for necessário, otimizando a utilização da memória; -Possui sensor
monitorador de papel que indica através de mensagem no display e aviso sonoro o status de pouco papel, sem papel
ou papel enroscado; -Possui contador de tickets restantes (valor aproximado), de forma que o empregador saiba
quantos tickets ainda podem ser impressos com determinada bobina de papel; -Utiliza display gráfico de alta
resolução. Nobreak interno que mantém o funcionamento do equipamento mesmo na falta de energia elétrica
(Opcional); Incluindo Instalação e Bobina Térmica.
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Carimbo Padronizado
Validade da Proposta

(no mínimo em 60 dias)

Prazo para Entrega _______/_______/_____________

_______/_______/_____________
Total Geral   R$  ____________________________

_____________________________________

Observações

çghlkhglkhkkljhlkhlklk                                                          

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preēos e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condiēões gerais e especiais estabelecidas para esta
licitaēćo, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.
Assinatura:  _________________________________________________________________________________________________________         Data:     _______/_______/___________
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