
 
 
 
  

 
 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE  

SOFTWARE DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL RHID Nº 001/2022  

 

 

CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS 

LTDA  

E 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

 

De um lado,  IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito 

no CNPJ/MF sob o n˚. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela 

Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial na Cidade de Uruaçu, Estado de Goiás, sita na 

Rua Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000 (CNPJ/MF nº 

19.324.171/0008-70), neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante 

denominado simplesmente “CONTRATANTE” ou “IMED”; e 

 

De outro 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 denominada simplesmente 

“CONTRATADA”, 

 

i. Considerando que, em 06 de janeiro de 2022, foi celebrado entre as Partes o Contrato de 

Fornecimento de Software para Relógio de Ponto Digital (o “Contrato”) para o controle de ponto 

digital dos colaboradores do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (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), tendo em conta 

que o IMED 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); e 



 
 
 
  

 
 

 

ii. Considerando a necessidade de serem adicionados mais 700 (setecentos) colaboradores no 

software de apuração do ponto eletrônico, bem como que a CONTRATADA encaminhou 

Proposta para o referido acréscimo e que a mesma atende as necessidades do 

CONTRATANTE, 

As Partes têm entre si justo e contratado firmar o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO (o “Instrumento”), conforme termos e condições a seguir especificadas. 

1.  OBJETO:   

1.1. O presente Instrumento tem por objeto acrescentar junto ao objeto do Contrato mais  

700 (setecentos) colaboradores do HCN no software de apuração do ponto eletrônico pelo valor 

mensal de R$ 1.050,00 (hum mil e cinquneta reais), tudo nos termos e conforme Proposta 

anexa.  

1.2. Em razão do acréscimo mencionado no item “1.1” acima, o valor do contraprestação 

mensal devida à CONTRATADA passa a ser R$ 1.435,00 (hum, quatrocentos e trinta e cinco 

reais), que será devida a partir da instalação e configuração dos respectivos acessos. 

2.  DA RATIFICAÇÃO: 

2.1. Permanecem inalteradas e neste ato são ratificadas pelas Partes todas as demais 

cláusulas e condições previstas no Contrato Emergencial e em seu(s) eventual(is) Termo(s) 

Aditivo(s) que não tenham sido expressamente alteradas por este Instrumento. Em caso de 

divergência entre as disposições previstas no Contrato Emergencial ou em seu(s) eventual(is) 

Termo(s) Aditivo(s) e neste Instrumento, prevalecerão as disposições contidas neste 

Instrumento. 

3.  DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES: 

3.1. Este Instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes 

e seus sucessores ao cumprimento do mesmo. 



 
 
 
  

 
 

 

3.2. Não será considerada precedente, novação ou renúncia, a tolerância pelas Partes 

contratantes, quanto a eventuais concessões da outra Parte, relativamente às condições 

estabelecidas neste Instrumento. 

3.3. O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua elaboração (data acordada 

entre as Partes). 

E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes e 02 (duas) testemunhas o presente 

Instrumento 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 Instrumento, 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 Instrumento deverá ser entregue em 

02 (duas) vias em igual teor e valor. 

Uruaçú-SP, 11 de fevereiro 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.:      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                          
 

QS 05 PRAÇA AC 02 LOTES 5 E 6 (AREAL) - ÁGUAS CLARAS BRASÍLIA – DF CEP 71961-800 
                             Tel.: (61) 3435-9225 / 3435-3089    Cell.: (61) 9.9594-9885 
                                    CNPJ:  23.541.043/0001-80            CF/DF: 07.741.878/001-10 
                             e-mail: controltech@digitimer.com.br 

       Águas Claras – DF, 09 de fevereiro de 2022. 
 

PROPOSTA N. º 0065/2022. 
 
 
 
 

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 SECULLUM TOTAL WEB, 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.



                                                                                          
 

QS 05 PRAÇA AC 02 LOTES 5 E 6 (AREAL) - ÁGUAS CLARAS BRASÍLIA – DF CEP 71961-800 
                             Tel.: (61) 3435-9225 / 3435-3089    Cell.: (61) 9.9594-9885 
                                    CNPJ:  23.541.043/0001-80            CF/DF: 07.741.878/001-10 
                             e-mail: controltech@digitimer.com.br 

*Toda solicitação de alteração passa por avaliação de custo. 
 
 

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. 
 
11 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. 
 
Requisitos necessários para implantação da Solução Offline 
 
SOFTWARE: Versão para Banco de dados SQL Server 
 
Os recursos abaixo discriminados deverão ser disponibilizados pelo cliente: 
Configuração mínima: Microcomputador Pentium IV 02 Ghz ou superior; 512 de memória RAM ou superior, 
HD de 5 GB ou superior, Drive de CD ROM, teclado e mouse; 
Gerenciador de banco de dados Microsoft SQL Server 2000; 
Sistema Operacional Windows NT Server 4.0 ou superior com Service Pack 5.0; 
Obs.: Caso o cliente não tenha instalado em seu computador o Banco de Dados SQL e queira que nossos 
Técnicos realizem essa implantação, será enviada cobrança de serviço extra no valor de R$ 350,00 (trezentos 
e cinquenta reais).  
 
HABILIDADES DO OPERADOR DE SOFTWARE 
 
Operação de microcomputadores, sistemas operacionais e softwares editores de textos, planilhas e softwares 
correlatos. 

Produto Descrição Qtde Valor Unit. Valor Mensal 

 

MENSAL 
Adicional de 700 colaboradores no 
software de apuração de ponto 
RHiD. 

7 R$ 150,00 R$ 1.050,00 
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12 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO  
 
Os serviços de implantação da solução, incluindo o treinamento do Sistema de pontos serão realizados no 
horário padrão de atendimento da Controltech, definido na política de atendimento através de acesso remoto. 

 
 
 
 
 
 
 

13 POLÍTICA DE ATENDIMENTO E GARANTIA 
 
 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 Digitimer 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. 
 
Atendimento por chamado técnico 
Clientes que realizam abertura de chamado técnico por telefone ou e-mail possuem um prazo máximo para 
atendimento de 48 horas, a contar da abertura do chamado. 
 
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. 
 
 Atendimento remoto 
 
Esta modalidade prevê o atendimento remotamente por meio de internet (conexão remota). 
 
Atendimento in loco 
 
Esta modalidade prevê o atendimento no estabelecimento do cliente por meio de visitas realizadas por 
Técnicos especializados para a resolução de problemas, esclarecimento de dúvidas e/ou manutenção de 
peças e equipamentos. 
 
Entende-se por início do atendimento a hora de chegada do técnico ao local indicado para a realização do 
atendimento. 
 
O atendimento in loco tem uma permanência do técnico no local de no máximo 2h, passando essa hora será 
cobrado uma taxa de R$ 50,00 por hora excedida. 
 
Para os atendimentos que envolvem a substituição ou manutenção de peças, componentes, equipamentos e 
serviços, será apresentado um orçamento prévio e o atendimento será realizado mediante aprovação do 
mesmo. 
 
A garantia das peças será de 90 dias após a conclusão com o aceite do cliente na Ordem de Serviço ou no 
Orçamento a ser enviado e a garantia do serviço é de 30 dias. 
 
 Atendimento fora do horário de atendimento 
 
Caso haja disponibilidade de técnicos para realizar atendimento fora do horário de expediente da Digitimer, 
as horas serão cobradas conforme valor estabelecido à época, de acordo com a média de preços praticados 
no mercado, equivalente nesta data, à R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) por hora, a serem cobrados 
através de boleto bancário. 
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A execução de serviços fora dos dias e horários descritos acima está sujeita à disponibilidade de pessoal 
técnico. As visitas serão cobradas conforme orçamento acordado entre as partes. O atendimento e a cobrança 
somente poderão ser executados após a solicitação e autorização formal do cliente. 
 

 
 
 
 
 

______________________ 
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
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