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Registrador eletrônico de ponto, do tipo relógio de ponto com sensor biométrico óptico com resolução mínima de

500 DPI, homologado pelo órgão certificador do MTE, o equipamento deve atender a portaria nº 1.510/2009 do

Ministério do Trabalho e Emprego, com leitor de código de barras e capacidade de gerenciamento no mínimo

150 usuários na memória de trabalho, memória com capacidade de no mínimo 2 GB, marcação de ponto

através de digital e capacidade de comunicação TCP/IP. Possuir bateria interna que mantém a data e horário na

falta de energia elétrica. Possuir sistema de impressão com velocidade de 100 MM/S e possuir sistema de

guilhotina que garanta o corte correto dos comprovantes evitando assim o atolamento de papel e maior

comodidade ao usuário, troca rápida e fácil da bobina, impressora térmica para a impressão de todos os

registros de ponto, com acentuação do português do Brasil no ticket. Possuir sistema de detecção de final de

papel e bloqueio de funcionamento do equipamento quando do termino da bobina, a impressão de ter

durabilidade de no mínimo 5 (cinco) anos. Os dados devem ser gravados em memória não volátil, tanto para

memória de trabalho como para memória de registro permanente. Permitir o cadastro dos dados do empregador,

local de trabalho e funcionários na memória de trabalho. Armazenar todos os eventos envolvendo o

equipamento, tais como: registro do empregador, ponto, alteração de data e hora e edição de cadastro.

Disponibilidade de porta USB, sendo uma porta fiscal para captura dos dados armazenados na memória de 
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