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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE  
SOFTWARE DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL RHID Nº 001/2022  

 
PLANO MENSAL  

 

 

Pelo presente instrumento particular pactuam, de um lado, CONTROLTECH 
CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 23.541.043/0001-80, com 
sede na QS 05 PRAÇA AC 02, Lotes 05 e 06, Sala 303, Ed. Quântico, Bairro Areal, 
Águas Claras - DF, CEP.: 01.332-000, doravante simplesmente denominada 
“CONTRATADA”; e, de outro lado, IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E 
DESENVOLVIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, Nº 202, Conj. 34, Bairro Bela Vista, São 
Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, neste ato representado na forma do seu Contrato Social 
doravante denominada “CONTRATANTE” ou “IMED”,  
 
 
Considerando: 

A – que a CONTRATANTE foi declarado vencedor do “Chamamento Público de nº 
01/2021” (Processo Administrativo nº 202000010030869), que tem como objeto o 
gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde, em 
regime de 24 horas por dia, junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), 
localizado na Cidade de Uruaçú-GO, conforme publicação realizada dia 14.10.2021 no 
Diário Oficial do Estado de Goiás (fl. 34 - Edição 23656); 

B – que, por força do Chamamento Público acima referido, o IMED celebrou com o 
Governo do Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual de Saúde, o contrato de 
gestão correspondente ao gerenciamento, operacionalização e execução de ações e 
serviços de saúde da referida unidade hospitalar (Contrato de Gestão nº 080/2021); 

C – a necessidade de fornecimento de um software para o controle de ponto dos 
colaboradores do HCN, inclusive para fins de cumprimento das normas legais 
pertinentes (especialmente, a CLT e as Portarias nsº 1.510 e 313 do Ministério do 
Trabalho e Emprego e outras normas correlatas); e 

D – que o valor mensal da presente contratação é inferior ao limite anual estabelecido 
no art. 15, inciso VII do Regulamento de Compras e Contratações de Serviços do IMED 
(caracterizando-se a presente, portanto, de contratação excepcional), bem como que, 
com espeque no § 2º do dispositivo mencionado, foram realizadas 3 (três) cotações, 
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sendo que o menor valor fôra apresentado pela empresa CONTROLTECH CONTROLE 
DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA, 

As partes, na melhor forma de direito, têm justo e acordado o presente CONTRATO DE 

FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA RELÓGIO DE PONTO DIGITAL (o “Contrato”), conforme 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato tem como objeto a aquisição do Plano 
Mensal de Fornecimento de Licença do Sistema de Gerenciamento de Folha de Ponto 
de Colaboradores abaixo discriminado para fins de dar suporte às atividades de gestão 
desenvolvidas pelo IMED junto ao junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano 
(HCN), tendo em conta que o CONTRATANTE é a organização social responsável pelo 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da 
referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com o Estado de 
Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 
080/2021 – SES / GO). 

  

Plano Mensal de Software de Apuração de Ponto RHID (totalmente WEB) para 01 
(um) CNPJ e cadastro de até 500 usuários, em até 4 (quatro) equipamentos e 

com suporte mensal, estando incluso os serviços de instalação, configuração e 
treinamento (por acesso remoto). Ob.: quando o CNPJ da filial da 

CONTRATANTE for ativado pela Receita Federal, o CNPJ atual poderá ser 
substituído pelo mesmo sem qualquer custo  

 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O detalhamento técnico e operacional do objeto contratado 
e outras questões correspondentes ao mesmo encontram-se dispostas na Proposta 
anexa – parte integrante do Contrato para todos os fins de direito. Em caso de 
divergência entre as disposições constantes no Contrato e na Proposta, prevalecem, 
para todos os fins de direito, aquelas previstas no Contrato.  
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer 
decisões tomadas pela CONTRATANTE em face de funcionários, autoridades públicas 
e demais terceiros a partir dos dados extraídos do sistema, haja vista que os mesmos 
podem ser alterados pela CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO. A comprovada ausência de condições para o correto 
funcionamento da máquina de ponto eletrônico utilizada pela CONTRATANTE, desde 
que tal máquina não tenha sido fornecida pela CONTRATADA ou objeto de 
manutenção por esta última, não afetará ou influenciará a presente relação contratual, 
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cabendo à CONTRATANTE o regular pagamento das mensalidades aqui previstas e o 
cumprimento das demais obrigações contratuais, principais ou acessórias.  
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATANTE tem direito às seguintes funcionalidades: 
 
1) Backup Remoto: salvar arquivos de backup do sistema em um repositório 
online fornecido pela FORNECEDORA com um espaço de 200 (duzentos) megabytes. 
Para tamanhos superiores, deverão ser contratados à parte, via proposta específica e 
mediante assinatura de termo aditivo correspondente. E, para utilização deste serviço, 
é necessária uma conexão de internet irrestrita nos momentos de utilização. 

O repositório online deve ser destinado única e exclusivamente para armazenamento 
de arquivos de backup dos sistemas RHID, não sendo permitidos quaisquer outros 
arquivos, sob pena de exclusão imediata pela Control iD, mediante aviso prévio. Para 
que as fotos sejam copiadas juntamente com o backup será necessário salvar as fotos 
no banco de dados. 

2) Atualizações de Recursos: todas as atualizações lançadas estarão 
disponíveis sem custo extra para a CONTRATANTE. Opcionalmente, pode-se 
configurar o sistema para que, sempre que uma nova versão for disponibilizada, 
atualizar automaticamente. Para utilização deste serviço, é necessária uma conexão 
de internet irrestrita nos momentos de utilização. A atualização só poderá ser feita por 
usuários administradores do Sistema. 

3) Direito à evolução de software: sempre que um novo software for lançado, 
em substituição a um antigo e desde que seja de mesma natureza, terá a 
CONTRATANTE direito à evolução. 

 
 

DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES E DA OBSERVÂNCIA À LGPD (LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – As partes acordam que as informações constantes do 
Backup Remoto na Nuvem utilizados pela CONTRATANTE estão cobertas pela 
cláusula de sigilo e confidencialidade, não podendo a CONTRATADA, ressalvados os 
casos de ordem ou pedido pela CONTRATANTE, determinação judicial de qualquer 
espécie e/ou de ordem e/ou pedido e/ou determinação de autoridades públicas a fim 
de esclarecer fatos e/ou circunstâncias e/ou instruir investigação, inquérito e/ou 
denúncia em curso, para revelar as informações a terceiros, sem prejuízo à observância 
das normas decorrentes da LGPD e demais regulamentos. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO. As partes acordam que ambas devem guardar observância 
à Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD) e aos demais regulamentos atinentes à proteção 
de dados pessoais, cabendo mútua cooperação para a adequação pela 
CONTRATANTE e CONTRATADA às mencionadas normas. Desde já, a 
CONTRATANTE aceita os procedimentos, métodos, as tecnologias, a expertise, as 
técnicas e os cuidados a serem adotados pela CONTRATADA na aplicação da aludida 
lei e dos demais regulamentos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. As partes estão cientes sobre suas responsabilidades e seu 
dever de zelo pelos dados pessoais tratados (próprios, de terceiros, ou delas mesmo), 
comprometendo-se a adequar-se, quando aplicável, às exigências da aludida LGPD e 
das outras normas regulatórias sobre dados pessoais, sobretudo conferindo atenção 
especial aos dados pessoais classificados como sensíveis, assim considerados os 
previstos no artigo 5º, inciso II, da referida Lei Federal 13.709/2018 (“dado pessoal 
sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião 
política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, 
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 
vinculado a uma pessoa natural”). 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Qualquer das partes que violar a presente cláusula de 
sigilo, confidencialidade e observância à LGPD deverá responder pelos danos que 
causar uma à outra e contra terceiros, sem prejuízo das multas previstas neste 
instrumento de Contrato. 

 

DO PAGAMENTO / MENSALIDADE 
 
 

CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA: 

a) o valor único de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente ao serviço 
de implantação, configuração e treinamento do Sistema (por acesso remoto); e 

b) o valor mensal de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), referente ao Plano 
Mensal ora contratado: Software de Apuração de Ponto RHID (totalmente WEB) para 
01 (um) CNPJ e cadastro de até 500 usuários, em até 4 (quatro) equipamentos e com 
suporte mensal, estando incluso no valor os serviços de instalação, configuração e 
treinamento (por acesso remoto). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Todos os pagamentos estão condicionados ao 
recebimento dos respectivos repasses a serem realizados pela Secretaria de Estado 
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de Saúde de Goiás, bem como à apresentação das certidões negativas de débitos 
válidas e sem pendências (exceto nos casos das certidões positivas com efeitos de 
negativas), quais sejam: federal conjunta, estadual, municipal, FGTS e trabalhista. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As cobranças serão feitas através de boleto bancário, 
sendo o primeiro pagamento até o dia 05/02/2022 e os demais com vencimento em 
todos os dias 05 (cinco) dos meses subsequentes. Outro meio de cobrança indicado 
pela CONTRATADA deverá ser previamente informado à CONTRATANTE. O 
pagamento do valor único relacionado ao serviço de implantação, configuração e 
treinamento do Sistema (por acesso remoto) será realizado junto com a primeira 
parcela, cujo pagamento está previsto até o dia 05/02/2022.   

PARÁGRAFO TERCEIRO – Exceto no caso previsto no parágrafo primeiro retro, a(s) 
fatura(s) paga(s) com atraso serão acrescidas de multa moratória de 2% e juros de 1% 
ao mês, de acordo com o mercado financeiro e legislação vigente. Após 30 (trinta) dias 
corridos de atraso, a CONTRATADA poderá interromper os serviços mediante aviso 
prévio à CONTRATANTE, sem qualquer ônus para a CONTRATADA. O atraso 
superior a 30 (trinta) dias responsabilizará a CONTRATANTE, além da multa e juros 
de mora, poderá ensejar na rescisão do Contrato. 

 

DA VIGÊNCIA E DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO 
 

 
CLÁUSULA QUINTA – O Contrato terá vigência do dia 06/01/2022 (data em que as 
partes acordaram para o início da prestação dos serviços ora contratados) até o dia 
23/11/2025, podendo ser prorrogado até o limite da vigência do contrato de gestão 
firmado entre o CONTRATANTE e o Estado de Goiás e, por meio da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES/GO) ou de seus respectivos Termos Aditivos, desde que haja 
interesse mútuo e consensual e seja formalizado mediante Termo Aditivo devidamente 
assinado pelos representantes legais das partes. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Caso haja rescisão do Contrato, pela CONTRATANTE, 
antes dos primeiros 12 (doze) meses de vigência, não será aplica nenhuma penalidade 
ou multa. Entretanto, a CONTRATADA fará jus a eventuais perdas e danos decorrentes 
da aludida rescisão imotivada, desde que cabalmente demonstrada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Havendo rescisão imotivada pela CONTRATADA antes 
dos primeiros 12 (doze) meses de vigência do Contrato, aplicar-se-á a multa prevista 
na cláusula décima primeira, sem prejuízo de cobrança de eventuais perdas e danos. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO. Este Contrato será imediatamente rescindido, de forma 
automática e sem qualquer multa ou indenização (sem ônus ao IMED), em qualquer 
hipótese de término antecipado do contrato de gestão mencionado na cláusula primeira. 
 

CLÁUSULA SEXTA – Caso a CONTRATANTE rescinda, a qualquer tempo, a avença 
de forma imotivada e unilateralmente, a CONTRATADA fará jus ao recebimento dos 
valores devidos até a data a data de rescisão. 

CLÁUSULA SÉTIMA – O descumprimento, por alguma das partes, de qualquer 
obrigação principal ou acessória, poderá ensejar, a critério da parte inocente, o direito 
de rescindir a presente avença de pleno direito, mediante notificação prévia e desde 
que o descumprimento não seja sanado pela parte infratora no prazo de até 20 (vinte) 
dias contados da data de recebimento da notificação. 

CLÁUSULA OITAVA – NA HIPÓTESE EM QUE A CONTRATADA RESCINDIR A 
PRESENTE AVENÇA DE PLENO DIREITO EM RAZÃO DE COMPROVADO E NÃO 
SANADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONTRATANTE, O SISTEMA 
SERÁ BLOQUEADO COM A EXPORTAÇÃO DE TODOS DADOS PARA A BASE DA 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - Será permitido o reajuste anual do Contrato, desde que seja 
observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir do último reajuste, 
utilizando-se a variação acumulada do IPCA ou, na ausência deste índice, outro que o 
substitua. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Depois dos primeiros 12 (doze) meses da assinatura de 
vigência, o Contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer 
momento, desde que com prévio aviso de 30 (trinta) dias.   

PARÁGRAFO ÚNICO. O presente Contrato também poderá ser rescindido, sem 
qualquer ônus, por acordo de vontade das partes contratantes, lavrando-se a respeito 
um “Termo de Rescisão” correspondente. 

 
 

DA MULTA NÃO COMPENSATÓRIA 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O não cumprimento de qualquer cláusula deste 
Contrato poderá ensejar multa não compensatória no valor de até 3 (três) mensalidade, 
sem prejuízo de eventual ressarcimento por perdas e danos comprovadamente 
causados). 
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DA PROTEÇÃO À MARCA CONTROLTECH 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A CONTRATANTE reconhece que a 
CONTRATADA é a única e legítima detentora da marca CONTROLTECH, não 
implicando a presente avença cessão, sob nenhum título ou nenhuma hipótese, da 
referida marca em favor da CONTRATANTE e nem de terceiros. Esta última deve se 
abster de utilizar a referida marca em público como se fosse proprietária sem que 
haja expressa autorização pela CONTRATADA, sob pena de ter de indenizar a 
CONTRATADA por eventuais danos que vier a causar em razão de tal conduta. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO. A violação à presente cláusula, além da referida 
indenização, poderá ensejar na multa prevista na cláusula décima primeira deste 
Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Esta cláusula de proteção não impede que a 
CONTRATANTE possa exibir a marca em público com a finalidade de indicação dos 
serviços e produtos aqui previstos para outros possíveis clientes, ou mesmo para 
promover tais produtos e serviços da CONTRATADA, sendo apenas proibida a 
usurpação pela CONTRATANTE. 
 

 
DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Este Contrato somente pode ser modificado ou 
substituído somente mediante assinatura de termo aditivo assinado pelos 
representantes legais ou procuradores das partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A presente contratação obriga os herdeiros e 
sucessores das partes para o fiel cumprimento de suas obrigações, nos termos da 
legislação civil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Eventual tolerância a qualquer tipo de inadimplemento 
por qualquer das partes não implicará em alteração dos termos contratuais, tampouco 
em novação ou renúncia a direitos, podendo a parte prejudicada pelo inadimplemento 
exigir da outra a qualquer tempo o fiel cumprimento das obrigações, principais ou 
acessórias, enunciadas mediante este Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As partes declaram que, antes de assinar, examinaram 
e concordam com todas as disposições do presente Contrato. Declaram, ainda, que 
reconhecem, desde já, como líquida e certa a obrigação contraída por este instrumento 
contratual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito, com expressa renúncia de qualquer outro, 
por mais privilegiado que o seja, o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir 
quaisquer controvérsias resultantes da interpretação e/ou execução do presente 
Contrato. 

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes e 02 (duas) testemunhas o 
presente Contrato para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a 
forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e 
plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou 
certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida 
Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. Sendo certo que na (i) na hipótese de 
assinatura eletrônica deste Contrato, ele produzirá efeitos a partir da abaixo 
mencionada, independentemente da data em que for assinado pelas Partes; e (ii) na 
hipótese de assinatura na forma física, o Contrato deverá ser entregue em 02 (duas) 
vias em igual teor e valor. 

Uruaçú-GO, 06 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

__________________________________________________________________ 

CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E 

ELETRÔNICOS LTDA 

 

 

Testemunhas: 

1) _______________________            2)__________________________ 

Nome:                    Nome:      

R.G.:                   R.G.:      

C.P.F:                   C.P.F.:      
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       Águas Claras – DF, 05 de janeiro de 2022. 
 

PROPOSTA N. º 0004/2022. 
 
 
 
 

A/c:  
Sr.ª Karen 
Sr. Alexandre Soares 
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 
 
 
 

A DIGITIMER CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, 

líder em Brasília, tem a satisfação de lhe apresentar proposta comercial para fornecimento 

de Software para controle de ponto RHID, conforme vossa solicitação. 

 

A Digitimer conta com um quadro de colaboradores altamente especializados, com alto 

padrão de atendimento com o propósito de honrar o compromisso com seus clientes para 

fornecimento de equipamentos informatizados com qualidade e funcionalidade. Primamos 

pela qualidade no atendimento, buscando a satisfação de nossos clientes através da 

confiança em nossos fornecedores e colaboradores e através de nosso comprometimento 

com o mercado. 

 

Nossa missão é fornecer soluções tecnológicas e serviços de alta qualidade, que atendam 

as expectativas de nossos clientes no menor prazo possível, garantindo sua satisfação e 

parceria de longo prazo. 

 

Nossos valores prezam pela excelência no atendimento, na valorização de pessoas, na 

integridade, espírito de equipe e profissionalismo. 

 

Certos de vossa atenção, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e, 

procurando dirimir qualquer dúvida que possa se tornar um obstáculo para a decisão 

favorável, nosso Departamento Comercial coloca-se à disposição para discutir as 

características do Equipamento e Software, bem como o nível de adequação aos processos 

em prática nessa conceituada Organização. 
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Software de Apuração de Ponto 
RHiD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

O revolucionário Sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP) da
Control iD é baseado no moderno conceito SaaS (do inglês Software as
a Service, Software como um Serviço), que dispensa a instalação e o
armazenamento de informações nos computadores corporativos. O
acesso ao RHiD é feito remotamente e todos os dados adicionados são
guardados na nuvem, tornando mais eficiente e seguro o controle das
jornadas de trabalho e das remunerações dos colaboradores.

Dessa forma, máquinas e rede local são menos exigidas, pois o tráfego
de informações é reduzido. Além disso, as atualizações do software
são automáticas e feitas pela equipe de especialistas da Control iD. O
que alivia, também, o trabalho do setor de Tecnologia da Informação
(TI) da organização, que pode voltar sua atenção para manutenções e
inovações em outros itens.

Outra vantagem oferecida pelo RHiD é a possibilidade de acessá-lo de
qualquer dispositivo (como computador, notebook, tablet ou
smartphone) conectado à internet. Isso dá aos gestores maior
comodidade e liberdade para monitorar a frequência de seus
funcionários, bem como, para acessar os dados do setor de recursos
humanos.
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*Toda solicitação de alteração passa por avaliação de custo. 
 
 

PLANOS DIGITIMER’S CLUB DIGITIMER’S CLUB PLUS 

Acesso ao Portal do Cliente 
  

Tirar dúvidas via chat 
  

Tirar dúvidas via e-mail 
  

Tirar dúvidas via telefone 
  

Tirar dúvidas via whatsapp 
  

Acesso remoto 
  

Descontos em peças 
  

Descontos em suprimentos 
  

Descontos em treinamentos 
  

Visita in loco com desconto 
  

Desconto em serv. de assistência técnica 
  

 
1. CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 
Prazo para implantação 
Imediato, a contar da data de recebimento do pedido assinado. 
 

2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Pagamento pode ser dividido em até 2x sendo 0/30 para plano anual. 
Para pagamento mensal é gerado boletos. 

 
 O pagamento não poderá ser vinculado à conclusão de todos os serviços de implantação, visto que os 
mesmos podem sofrer alterações por conta de atrasos motivados por indisponibilidade do cliente 
(treinamentos de funcionários; computadores para instalação do sistema; cadastramento do banco de dados, 
etc.). 
 
 Caso o cliente opte pelo fechamento do Contrato de manutenção, o primeiro vencimento do valor 
pertinente a esse Contrato se dará 30 (trinta) dias após assinatura do contrato. O pagamento é mensal e não 
poderá ser vinculado à resolução de eventuais pendências técnicas causadas diretamente ou indiretamente 
pelo ambiente do cliente. 
 

3. VALIDADE DA PROPOSTA 
 
10  (Dez) dias para as condições comerciais. 

Produto Descrição Qtde Valor Unit. Valor Total 

 

MENSAL 
Software de Apuração de Ponto RHiD, 
para um CNPJ, 500 colaboradores, e até 
quatro equipamentos, sistema em nuvem. 
(valor anual/com suporte Digitimer’s Club) 

01 R$ 385,00 R$ 385,00 

 

Serviço de instalação, configuração e 
treinamento (por acesso remoto). 

01 R$ 450,00 R$ 450,00 
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4. RESPONSABILIDADE COMERCIAL 
 
Esta proposta foi elaborada a partir de informações repassadas pelo cliente, responsável pelo projeto. 
Quaisquer alterações ou informações não apresentadas na elaboração desta proposta que interfiram na 
solução ofertada não são de responsabilidade da Controltech. 
 

5. TREINAMENTO DO SISTEMA DE PONTO  
 

A implantação da solução será realizada em duas etapas: a primeira etapa por acesso, que consiste na 
instalação do sistema de ponto, sendo repassado ao Contratante a primeira parte do treinamento, 
correspondente a parte de CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS E HORÁRIOS. 
 
A segunda etapa da implantação consiste na segunda parte do Treinamento, a ser por acesso em data e 
horário pré-definido na data da instalação do sistema. 
 
Caso o cliente opte pela segunda parte do Treinamento em seu local, será cobrado o valor a parte 
correspondente a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).    

 

6. HABILIDADES DO OPERADOR DE SOFTWARE 
 
Operação de microcomputadores, sistemas operacionais e softwares editores de textos, planilhas e softwares 
correlatos. 
 

7. MODALIDADES DE ATENDIMENTO 
 

 Horário de atendimento 
O horário de atendimento da Controltech é compreendido entre 08hs00 e 18h00min de segunda a sexta-
feira das 08hs00 às 18h00min, com intervalo para almoço compreendido entre 12hs 00 e 13hs15min. 
 
 Modalidades de Atendimento 
O atendimento da Controltech é voltado para todos os clientes que fazem a abertura de chamado técnico 
avulso e para clientes que possuem contrato de suporte, sendo diferenciado o prazo para atendimento. 

 
 
 

Abertura de chamados 
A abertura de chamado para atendimento via acesso remoto deverá ser feita através do site 
www.digitimer.com.br, sempre confirmando a abertura por telefone. 

 
 
 

___________________________________ 
Hugo Dantas 
Gerente Comercial 
Dep. Comercial 
 
CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 
Tel: (61) 3435-9225/9.9594-9885 
e-mail: controltech01@digitimer.com.br 

mailto:controltech01@digitimer.com.br

		2022-01-06T14:04:27-0300
	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO INFORMATI:23541043000180


		2022-01-06T14:33:14-0300
	ALEXANDRE KOSLOVSKY SOARES:25991325847




