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RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO
ANEXO   I

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS              

CNPJ: 82.939.232/0001-74 Telefone:  049 35416200

RUA EXPED. J.B. DE ALMEIDA, 323

C.E.P.: 89620-000 - CAMPOS NOVOS - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  26/2011 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

105/2011

27/04/2011

Item Quantidade Unid Especificação Marca Preço Unitário Preço Total

UN REGISTRADOR ELETRONICO Dimensões: Altura: 16,5 cm, Largura:
26,0 cm
Profundidade: 6,5 cm, Características Gerais, Funcionar em modo
autônomo;
Armazenar 5000 usuários e até 10000 impressões; Funcionamento em
rede (porta RJ45), compartilhando os diversos registros armazenados
em um servidor, utilizando para o gerenciamento de dados e serviços,
que permite inclusive o uso de sua versão Real Time. Com registro
ilimitado de impressões digitais de usuários em modo 1:1 armazenadas
em um único banco de dados.
Possuir leitor biométrico para impressão digital com sensor óptico de
tecnologia eletroluminescente, de alta precisão; Permite a digitação de
matrículas diretamente em seu teclado, eliminando a necessidade de
uso de cartões;
Permite a utilização de cartões (crachás) com código de barras;
Características Básicas de Hardware, Display de LCD com 2 linhas e 20
caracteres cada, com iluminação back light; Teclado com 14 teclas e
opcional para 18 teclas; Memória RAM não-volátil de 256Kb para
armazenamento de listas de serviços e registros de marcação, protegida
por bateria de lítio com possibilidade de reter as informações por até 2
anos; Circuito interno de monitoração de funcionamento (watch-dog) que
executa a correção automática de problemas de processamento;
Comunicação TCP/IP;
Bateria interna recarregável de NiCd, que proporciona ao relógio uma
autonomia de no mínimo 4 horas de funcionamento na falta de energia
elétrica;
Relógio de tempo real (RTC). Leitura de crachás com código de barras
de 3 intercalado, 3 de 9; Leitura biométrica com sensor óptico de alta
tecnologia para leitura da impressão digital. Características Básicas do
Software Residente Códigos alternativos opcionais que podem ser
associados aos crachás para marcação de ponto e acesso por teclado;
Conferência do número da versão dos crachás; Contador de acessos
para controlar a quantidade de vezes que um usuário pode realizar uma
marcação, por intervalo de cada faixa horária; Conferência de senha do
usuário para validação de acesso e registro de ponto; 40 funções para
diferenciação de registros, incluindo textos apresentados no display para
orientação aos usuários; Acerto automático de início e fim de horário de
verão disponibilizado por programação ao próprio cliente; Tabela
programável com até 100 ou 255 faixas horárias com até 6 intervalos
horários cada; Tabela programável com até 100 ou 255 jornadas que
podem ser periódicas, semanais ou mensais;
Tabela programável com até 9 mensagens orientativas de sistema de 20
caracteres cada; Listas internas de dados de tamanho programável,
permitindo a otimização do uso da memória para cada cliente.  Para
crachás de 6 dígitos e uma lista de 1000 crachás permitidos, o buffer de
coleta pode armazenar até 30000 registros; Registro de eventos com log
de data e hora; Programação para até 5 códigos como supervisores;
Função de coleta backup para recuperação de marcações. Possibilidade
do relógio operar no modo 1:1 ou 1:N; Conexão para "Pen Drive" com a
finalidade de executar o recolhimento dos dados armazenados.
Características do Software de Comunicação
Programação dos equipamentos e coleta dos dados; Cadastro de
funcionários no sistema; Emissão de listagens dos cadastros; Emissão
de relatórios de acesso; Emissão do espelho de recolhimento;
Importação e exportação de dados do cadastro; Gerador de códigos de
barras; Software de operação disponível para ambiente Windows Server
2008 R2.

___________ ___________ ___________1 28,00  

(Valores expressos em Reais R$) Total Geral: ___________


