
 

DECLARAÇÃO DE ADERÊNCIA LEGAL E OPERACIONAL 
A TECBIOWEB SERVICOS & COMERCIO EIRELI, CNPJ 27.680.256/0001-43, detentora da marca TECBIOWEB 
SISTEMAS, doravante denominada PRESTADORA, declara publicamente:  
 
Em atendimento ao solicitado por NOME DA EMPRESA/CLIENTE LTDA, registrada sob CNPJ 
00.000.000/0000-00, e suas filiais, doravante CLIENTE, declaramos que os serviços de registro de ponto, 
controle de jornada, custódia fiscal, e serviços diretamente relacionados, doravante denominados 
SERVIÇOS DE REGISTRO, prestados e fornecidos pela PRESTADORA para utilização pelo CLIENTE, são 
oferecidos e operados em conformidade com as atuais legislações trabalhistas brasileiras, conforme: 
 
PORTARIA 373/11 M.T.E., EM CONFORMIDADE INTEGRAL. PORTARIA 1510/09 M.T.E., em 
CONFORMIDADE INTEGRAL com os artigos 2, 4 incisos I-II-III-IV-V, 6, 7, 8, 9, 10 incisos I-II-III-IV, 11, 12, 16, 
17 incisos I-II-III, 21, 22, e 29; em CONFORMIDADE PARCIAL, devido questões técnicas e de natureza, com 
os artigos 3, 4 incisos I-VI-VII-VIII, 10 inciso V, e 17 inciso IV. “CLT”, permitindo aos empregadores o 
atendimento e evidenciação do cumprimento dos artigos da “CLT” referentes ao ponto e jornada de 
trabalho, sendo: artigos 58 p2, 66, 239 p1, 245, 382, 383, 396, 432, e 582 p1(a). LEI 12.619/2012, 
permitindo aos empregadores o atendimento e evidenciação do cumprimento dos artigos referentes ao 
ponto e jornada de trabalho, sendo: 1 p5, 235C p1 e p8, 235E p4 e p5 e p9.  
 
Declaramos, em atendimento às Legislações e Regulamentações Trabalhistas conforme dispostas 
acima, que os sistemas provedores dos SERVIÇOS DE REGISTROS não permitem ao empregador ou a 
terceiros qualquer tipo de violação, adulteração, exclusão, duplicação, inserção manual, nem inserção 
automática, dos dados de registros de ponto e controle de jornadas, portanto gerando AFD íntegro com 
NSR sequencial, bem como os terminais coletores tecnicamente não permitem qualquer tipo de 
restrição à marcação de ponto e jornada. E adicionalmente, apesar de não exigível pela atual legislação, 
declaramos que os registros de ponto são validados biometricamente, garantindo que o empregador 
ou terceiros não tenham como gerar marcações nem registros de ponto em nome ou lugar do 
trabalhador. 
 
Também declaramos, conforme cláusulas contratuais firmadas com o CLIENTE, que a PRESTADORA 
garante a custódia fiscal das informações coletadas por no mínimo 5 (cinco) anos, a contar do momento 
de cada registro, incluindo evidências biométricas. Declaramos também que conforme cláusulas 
contratuais firmadas com o CLIENTE, a PRESTADORA compromete-se fortemente a manter os SERVIÇOS 
DE REGISTRO disponíveis para utilização e acesso em no mínimo 99,5% (noventa e nove e meio por 
cento) do tempo regular, mensurados mensalmente.  
 
Estas declarações são a expressão da verdade, sob as penas da Lei. 
 
Mantenha este documento disponível para Inspeção do Trabalho ou Auditoria Fiscal. 
 

Natal, 10 de Maio de 2018. 
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