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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTO 

ELETÔNICO POR BIOMETRIA FACIAL, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM a TECBIOWEB SERVIÇOS E COMÉRCIO 

EIRELI, E A NOME DA EMPRESA/CLIENTE LTDA 

 

 A NOME DA EMPRESA/CLIENTE LTDA, com sede na RUA SEM NOME, S/N, BAIRRO, 

NATAL/RN, inscrita no CNPJ sob o número 00.000.000/0000-00, neste ato representada por NOME DO 

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n.º 0.000.000 

SSP/RN inscrito no cadastro de pessoa física sob o n.º 000.000.000-00, residente e domiciliada nesta capital, 

de agora em diante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa TECBIOWEB 

SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, situada na Rua Presidente Quaresma, 991, Lagoa Seca, Natal, Cep. 

59022-150, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n° 27.680.256/0001-43, Inscrição 

Estadual n.º 20.470.736-6, neste ato representada pelo seu Sócio Juscelino Bernardino Martins, portador da 

Cédula de Identidade R.G n.º 242.368 SSP/RN, e inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n.º 

106.345.844-72, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato mediante as 

cláusulas e condições abaixo pactuadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 O presente contrato destina-se ao serviço de controle de jornada dos funcionários desta Empresa,  

tanto os fixos e móveis em transito , no qual armazenamos em custódia por 05 anos em  nossa plataforma 

na web (nuvem com 16 servidores no Brasil e no exterior com redundância a cada minuto) todos os registros 

de entrada, intervalos e saída, disponibilizando esses arquivos para back-up e tratamento do ponto através 

do software de tratamento contido nessa negociação, com suporte e assistência de integração com qualquer 

software de folha de pagamento. Conforme regramento contido nas portarias do MTE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

I – Compete a CONTRATANTE, NOME DA EMPRESA/CLIENTE LTDA: 

 

a) Acompanhar e fiscalizar, com a observância máxima, o cumprimento dos objetivos propostos 

para a utilização adequada do equipamento/ponto eletrônico objeto do presente CONTRATO; 
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b) Responsabilizar-se, também, pela imediata comunicação quando houver mau funcionamento, 

ou defeitos do equipamento, para que seja providenciado o devido reparo pela 

CONTRATANTE; 

c) Zelar pelo fiel cumprimento deste Instrumento. 

   

II – Compete à CONTRATADA, TECBIOWEB SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA: 

 

a) Disponibilizar Ponto Eletrônico por Biometria Facial (software) da forma descrita na cláusula 

primeira do presente contrato, autorizado pela portaria 373 ou acordo coletivo entre patrão e 

empregado conforme a reforma trabalhista em vigor nesta data; 

b) Garantir assistência técnica e/ou instalação do software quando for necessário; 

c) Responsabilizar-se pela substituição do software, quando necessário e, sempre em 

consonância com as exigências do Ministério do Trabalho e Emprego e/ou legislação especifica 

que trata a matéria; 

d) Fica expressamente previsto por este instrumento, que não se cria, em decorrência dele, 

qualquer vínculo empregatício, securitário e/ou subordinação hierárquica com a 

CONTRATANTE e terceiros que vierem prestar serviços para ela; 

e) Zelar pelo fiel cumprimento deste Instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E PAGAMENTO 

 Para prestação dos serviços descritos na clausula primeira, fica acordado o pagamento de valor no 

importe de R$ 1.000,00 (Mil reais) em parcela única e da assinatura deste termo, e o valor de R$ 3,80 (Três 

reais) mensal, por funcionários ativos. 

 

Parágrafo Primeiro: O pagamento mínimo mensal não poderá ser inferior a R$ 70,00 (Setenta reais). 

Parágrafo Segundo: O pagamento será realizado a cada dia 15 do mês subsequente a prestação dos 

serviços, contra apresentação da Nota Fiscal acompanhada de recibo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO INADIMPLEMENTO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA 

 Em caso de inadimplemento por parte da contratante, quanto ao pagamento dos serviços prestados, 

incidirá sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 5% ao mês e 

correção monetária. 
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 Em caso de descumprimento por parte da contratada quanto ao estabelecido nas cláusulas deste 

contrato, incidirá sobre a contratada multa pecuniária de 10% do valor mensalmente pago pela contratante, 

juros de mora de 5% ao mês e correção monetária. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO 

  

Os valores serão reajustados pelo IGPM da FGV outro índice oficial vigente, a cada período de 12 

meses, contados a partir da data de abertura do painel, sendo renovado automaticamente, por índice 

acordado entre as partes. 

As condições deste contrato serão mantidas após assinatura em duas vias (por e-mail ou Correio) 

em até 3 dias úteis após o envio deste. 

Pagamentos em atraso, multa de 2% sobre o valor da parcela, mais juros de mora de 5% ao mês. 

O presente contrato pode ser rescindido a qualquer data por ambas as partes sem multa ou devolução de 

valores pagos pelo contratante. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Natal-RN, como competente para dirimir toda e qualquer 

controvérsia resultante do presente CONTRATO, renunciando expressamente a outros quaisquer por mais 

privilegiados que sejam. 

 E assim, estando às partes de comum acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, 

de igual teor e forma, com testemunhas presenciais abaixo assinadas, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais. 

Natal/RN, 23 de Fevereiro de 2018. 

 

 

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
       NOME DA EMPRESA/CLIENTE LTDA 

 

JUSCELINO BERNARDINO MARTINS  
TECBIOWEB 

 

TESTEMUNHAS: 
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1) Nome:  

  CPF:  

 

2) Nome: 

  CPF:  


