
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DE USO DE 

SOFTWARE 

 
 
 

 
A/C: 

 

 
Abrapi, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 
35.252.296/0001-12, com sede na Rua VILACA, 195, sala 14 Centro, São jose dos campos-SP. 

 
 

Ref.: Licença para utilização de SOFTWARE de Registro e Controle de Ponto 

 
Segue o contrato referente à prestação de serviço por MAM LABS SOFTWARE LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Ubaldino 

do Amaral, nº 927, Alto da Rua XV, CEP 80045-150, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

31.900.521/0001-29 (“MARQPONTO”), conforme especificações abaixo discriminadas 

(“CONTRATO”). 
 
 

1. PLANO CONTRATADO 

 

 
O CLIENTE contrata o direito à licença para uso do SOFTWARE conforme o PLANO BÁSICO 
referente ao plano mensal para 400 colaboradores de uso início 13/09/2022 Anexo I - TERMOS 

DE USO. 

 
O valor do PLANO BASICO mensal é de R$1300,00. 

 
1.1. BUGS, ERROS OU DEFEITOS 

 
Inicialmente, é de conhecimento das Partes que neste ato declaram o seu conhecimento que o 

SOFTWARE pode possuir bugs, erros ou defeitos, vez que estes podem ser decorrentes de atos 

que independem dos serviços da MARQPONTO tais como, mas não se limitando, a alterações 

de servidor, atualizações, etc. Por conta disso, nenhum bug, erro ou defeito do SOFTWARE 

poderá ser considerado descumprimento contratual se o problema for resolvido no prazo 

indicado pela MARQPONTO quando identificado qualquer ocorrência, dentro do período de 

prestação de serviços estipulado neste contrato. 

Caso o CLIENTE identifique algum bug, deverá comunicar a MARQPONTO através do canal 

de atendimento (Intercom) no painel de administrador e excepcionalmente 



pelo email suporte@marqponto.com.br, com a quantidade de informações suficientes 

para que a equipe técnica consiga identificar o problema. A MARQPONTO irá efetuar 

as correções solicitadas sem incorrer em custos para o CLIENTE. O prazo para 

retorno de bugs, erros e afins dependerá da análise do desenvolvedor, podendo levar 

até 72h úteis. 

 
2. COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 

 
A MARQPONTO irá disponibilizar uma central de atendimento através da ferramenta 

Intercom como canal oficial de comunicação com o CLIENTE sobre temas 

relacionados a utilização do SOFTWARE. A central de atendimento estará à 

disposição do CLIENTE através do login no Painel Administrativo do SOFTWARE. E 

toda comunicação realizada pela equipe da MARQPONTO através do Intercom é 

enviada automaticamente para o e-mail do CLIENTE. A não utilização da Central de 

Atendimento pelo CLIENTE implicará no atraso no atendimento. 

 
3. INVESTIMENTO 

 
Pela aquisição da licença de uso do SOFTWARE, propõe-se a remuneração total 

contemplando os benefícios referentes ao PLANO BÁSICO para 400 colaboradores, 

com pagamento mensal de R$1300,00 (mil e trezentos reais. (“Remuneração”). 

 
A remuneração deverá ser paga pelo CLIENTE por meio de boleto bancário a ser 

emitido pela MARQPONTO. 

 
Sem prejuízo das referidas penalidades, o inadimplemento do pagamento da 

Remuneração pelo CLIENTE por mais de 5 (sete) dias, concederá a MARQPONTO o 

direito de suspender os acessos ao SOFTWARE da MARQPONTO até valor 

inadimplido seja integralmente quitado. O inadimplemento por mais de 30 (trinta) dias 

concederá a MARQPONTO o direito de protestar o valor inadimplido, inscrever o 

CLIENTE nos cadastros de restrição a crédito, bem como a adotar todas as medidas 

extrajudiciais e judiciais cabíveis a satisfação de seu crédito. 

 
4. VIGÊNCIA E RESCISÃO 

 
O contrato poderá ser rescindido (i) por meio de instrumento de distrato celebrado 

entre as partes; (ii) em caso de inadimplência das condições estabelecidas no 

presente CONTRATO, por qualquer das partes; ou, ainda, (iii) em caso de falência, 

recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial, 

solicitada ou declarada por qualquer das partes ou homologada em face das mesmas, 

sem prejuízo do pagamento a MARQPONTO das parcelas vencidas. 

 
4.1.1. Reembolso 

O cancelamento de um plano semestral ou anual pago, de qualquer modalidade, 

poderá ser solicitado a qualquer tempo pela CONTRATANTE, estando ciente que não 

mailto:suporte@marqponto.com.br


haverá o reembolso ou ressarcimento de qualquer valor pago pela CONTRATANTE 

à CONTRATADO. 

 
5. ENTREGAS, GARANTIA E SUPORTE 

 
Resta desde já acordado que o prazo de Implementação e Melhorias da 

MARQPONTO será de aproximadamente 30 (trinta) dias a partir do aceite deste 

CONTRATO pelo CLIENTE e confirmação do primeiro pagamento. O CLIENTE está 

ciente que para a conclusão do prazo mencionado deverá obrigatoriamente cumprir 

as tarefas de configuração e participar das reuniões (não presenciais) indicadas pela 

Equipe de Suporte da MARQPONTO. Qualquer atraso nas entregas do CLIENTE 

implicará na prorrogação do prazo de entrega pela MARQPONTO, a ser definido por 

este. 

 
Caso ocorram atrasos no cumprimento das tarefas pelo CLIENTE, a MARQPONTO 

não poderá concluir as entregas de Implementação do SOFTWARE e esta ficará 

suspensa até a conclusão das tarefas pelo CLIENTE, superado o qual a 

MARQPONTO irá definir unilateralmente os novos prazos, observada a razoabilidade. 

Caso a Implementação não tenha sido concluída por conta de atrasos do CLIENTE 

no prazo de 60 (sessenta dias), a MARQPONTO se reserva no direito de não fornecer 

mais o serviço, se limitando a orientar o CLIENTE a configurar o SOFTWARE por 

conta própria. 

 
Caso o CLIENTE tenha atrasado o cumprimento das tarefas solicitadas pela 

MARQPONTO, os pagamentos não serão interrompidos ou suspensos, vez que o 

SOFTWARE já está à disposição do CLIENTE desde a data da contratação, bastando 

apenas a este o cumprimento das tarefas de Implementação. 

 
Caso haja alguma irregularidade ou bug, a MARQPONTO garantirá a correção, em 

prazo a ser acordado entre as Partes, desde que tal irregularidade seja informada pelo 

canal de Suporte Intercom, o que não gerará custo adicional ao CLIENTE. 

 

 
6. DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

 
Os direitos patrimoniais referentes ao SOFTWARE pertencem exclusivamente à 
MARQPONTO. Pertencem ao CLIENTE, as informações relativas ao banco de 
dados que será disponibilizado ao CLIENTE ao término do contrato. 
É absolutamente vedado ao CLIENTE utilização integral ou parcial do código-fonte 

para qualquer outra finalidade senão aquela desenvolvida pela MARQPONTO, ou o 

aproveitamento de parte ou integralidade do código-fonte para outros softwares, 

aplicativos, aplicações ou similares. 

 
Caso o CLIENTE porventura tenha acesso a qualquer informação relativa ao 



SOFTWARE da MARQPONTO, independentemente da forma como tomou 

conhecimento, deverá manter sigilo sobre as informações e não poderá, em hipótese 

alguma, divulgar ou utilizar as informações obtidas para qualquer outro fim, senão a 

execução do presente contrato. 

 
O dever de sigilo perdurará durante a vigência do presente contrato e por mais 10 

(dez) anos, a contar de seu término. 

 
7. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE 

 
Os Serviços desenvolvidos no âmbito do presente CONTRATO não possuem caráter 

de exclusividade, no sentido de que a MARQPONTO não será de forma alguma 

impedida de prestar os Serviços para quaisquer terceiros, considerando que o 

SOFTWARE é o mesmo para todos os clientes, devidamente adaptada e 

individualizada para a utilização pelo CLIENTE de acordo com o seu negócio. 

 
8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 
8.1. Obrigações da CONTRATADA 

 
Além das obrigações previstas neste Contrato, caberá à CONTRATADA: 

 
a) prestar os serviços através de pessoal capacitado, para que os mesmos sejam 

prestados dentro de um padrão de qualidade técnica exigível pelo mercado. 

 
b) disponibilizar ao CLIENTE para o download, um arquivo com os dados dos 

funcionários do CLIENTE, pelo prazo de 30 dias, a contar do efetivo cancelamento 

dos serviços ou término da vigência deste Contrato. 

 

 
c) oferecer suporte gratuito em relação ao uso do SOFTWARE durante o prazo deste 

contrato. Após o prazo e entrega final dos serviços, eventuais solicitações não serão 

atendidas por não serem responsabilidade da MARQPONTO. As requisições podem 

ser feitas pelo INTERCOM. As respostas serão enviadas até o próximo dia útil e 

durante o horário comercial (das 9am às 6pm – hora de Brasília). 

 
8.1.1. Da limitação de responsabilidade 

Considerando que a MARQPONTO utiliza recursos de terceiros para a prestação do 

serviço contratado e dependem da disponibilidade contínua para o uso com o 

SOFTWARE, na hipótese dessas empresas terceiras deixarem de disponibilizar os 

recursos em condições razoáveis para o SOFTWARE, a MARQPONTO poderá 

interromper o fornecimento de tais recursos, sem que o CLIENTE tenha direito a 

qualquer reembolso, crédito ou outras compensações. 

8.1.2. Da exclusão de danos 



A MARQPONTO fica isenta de qualquer responsabilidade relacionada aos danos e 

prejuízos de qualquer natureza que possam ser causados em virtude do acesso, 

interceptação, eliminação, alteração, modificação ou manipulação, por terceiros não 

autorizados, dos arquivos e comunicações armazenados, transmitidos ou colocados 

à disposição de terceiros através do SOFTWARE. 

 
10. CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 

 
10.1. Confidencialidade 

a) Cada parte se compromete a manter e tratar como confidencial e não revelar a 

terceiros qualquer Informação Confidencial relacionada ao SOFTWARE e aos 

serviços, dados de usuários, segredo de indústria e outros, ou usar referidas 

informações para qualquer propósito que não aquele previsto no presente Contrato. 

 
b) Tanto as partes quanto os seus representantes legais, diretores, empregados, 

agentes e consultores, incluindo advogados, auditores e consultores financeiros, 

estão sujeitos ao dever de sigilo e confidencialidade previsto neste Contrato. 

 
c) Não obstante o disposto neste Contrato, as Informações Confidenciais poderão ser 

reveladas nas seguintes hipóteses: (i) exigência legal aplicável, (ii) ordem ou decisão 

judicial ou em processo administrativo ou arbitral, ou (iii) solicitação de qualquer 

autoridade ou órgão regulador do Brasil. Em quaisquer das situações previstas nesta 

cláusula, a Parte que tiver de divulgar as Informações Confidenciais somente o fará 

até a extensão exigida por tal ordem administrativa, arbitral ou judicial, e previamente 

orientada pela opinião de seus assessores legais, comprometendo-se a tomar todas 

as medidas razoavelmente necessárias para preservar a confidencialidade das 

Informações Confidenciais, incluindo a obtenção de uma medida protetiva ou outro 

provimento que possa assegurar a concessão de tratamento confidencial às 

Informações Confidenciais. 

d) As partes reconhecem que qualquer quebra das obrigações de confidencialidade 

deste Contrato pode causar danos à outra parte em valor não prontamente 

mensurável. Sendo assim, as partes acordam, sem prejuízo a outros direitos ou 

medidas cabíveis, que a parte infratora deverá reparar a parte reveladora dos danos 

efetivamente sofridos por esta. 

 
e) A obrigação de confidencialidade aqui prevista permanecerá vigente enquanto 

perdurar o caráter de confidencialidade das informações recebidas. 

 
10.2. Proteção de dados 

Sem limitação do precedente, a MARQPONTO se compromete em manter as defesas 

administrativas, físicas e técnicas adequadas para proteger a segurança, 

confidencialidade e integridade dos dados do CLIENTE. A MARQPONTO se 

compromete a não (i) alterar os dados do CLIENTE; (ii) divulgar os dados do 

CLIENTE, exceto se exigido pela lei, ou se o CLIENTE permitir expressamente por 

escrito; (iii) acessar os dados do CLIENTE exceto para prestar os Serviços, suporte 



ou resolver problemas de serviço ou técnicos, ou a pedido do CLIENTE em relação 

aos aspectos de suporte técnico. 

 
10.3. LGPD 

O objeto do presente contrato é disciplinar a relação entre as partes, estabelecendo 

seus direitos e obrigações, especialmente contemplar as regras da Lei 13.709.2018, 

a “Lei Geral de Proteção de Dados(“LGPD”)”, de acordo com as disposições deste 

instrumento, que complementam o aqui disposto. 

 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Alterações: Uma vez aceita o presente CONTRATO, eventuais modificações das 

condições nela estabelecidas somente serão válidas se escritas e assinadas pelas 

partes e duas testemunhas, não se presumindo a anuência. 

 
Acordo Integral: o presente CONTRATO constitui o acordo integral entre as partes 

com relação ao seu objeto, cancelando e substituindo todos e quaisquer 

entendimentos anteriormente celebrados entre as partes. 

 
Paridade de condições: As partes declaram que debateram os termos do presente 

acordo, tendo sido oportunizado a ambas as partes a discussão das cláusulas e 

condições presentes neste instrumento, reconhecendo a paridade do presente 

contrato, não existindo nenhum caráter adesivo em seus termos. 

 
Comunicação: As comunicações entre as partes deverão ser dirigidas aos seus 

respectivos representantes legais, por escrito, e deverão ser encaminhadas aos 

endereços constantes no preâmbulo da presente contrato e/ou por e-mail, aos 

seguintes endereços eletrônicos: 

 
● Se para o MARQPONTO: marco@marqponto.com.br 

● Se para o CLIENTE; contato@abrapi.org.br 

 

Legislação Aplicável: As partes reconhecem que o presente contrato reflete um 
negócio jurídico paritário com finalidade empresarial e que os serviços prestados 
pela MARQPONTO são destinados a exploração econômica pelo CLIENTE, de 
forma que a relação é empresarial não se aplicando em hipótese nenhuma o Código 
de Defesa do Consumidor na relação entre as partes, mas exclusivamente o disposto 
no Código Civil. 

 
Foro: Eventuais dúvidas decorrentes do presente CONTRATO deverão ser 

submetidas exclusivamente ao Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de 

Curitiba, Estado do Paraná. 

 
12. ACEITE DO CONTRATO 
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O aceite deste CONTRATO será dado mediante a assinatura digital pela plataforma 

Clicksign e confirmação do pagamento do plano. A efetivação das assinaturas pelas 

Partes, 2, e pagamento, transformará este documento em um contrato de prestação 

de serviços. 

 
Atenciosamente, 

 
MAM LABS SOFTWARE LTDA. 

CNPJ/MF 31.900.521/0001-29 

 
Validação da proposta: 

 
 

 
Testemunha 1 Testemunha 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 1 - TERMOS DE USO 

 
 
 

Este Contrato de Licença de Usuário Final (“EULA”), obedece às formas prescritas em 

lei para se aperfeiçoar entre partes, surtindo seus legais e jurídicos efeitos, sendo pelo 

presente instrumento particular, que entre si firmam, de um lado figurando MAM LABS 

SOFTWARE LTDA, sobre o CNPJ 31.900.521/0001-29, aqui denominado 

CONTRATADO, e do outro lado, seu usuário final, doravante denominado apenas 

como CONTRATANTE. 

 
No ato de adesão a este Software, o contratante se obriga a aceitar, plenamente e 

sem reservas, todos os termos e condições deste Termo de Uso: 

 
1. DESTINAÇÃO DO PRODUTO:O contratado disponibilizará a seu usuário final, o 

Software de controle de jornada, com a finalidade de controlar jornadas e intrajornadas 

de trabalho, que tem por nome MarQPonto. 



1.1. MarQPonto obedece criteriosamente às normas contidas na Convenção Coletiva 

do Trabalho vigente, podendo ter suas legais formas alteradas de acordo com cada 

uma das Convenções Coletivas do Trabalho, emoldurando-se a necessidade do 

usuário contratante, e tem suas funcionalidades reguladas pelas portarias do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

 
1.2. O Software, tem ainda por finalidade trazer segurança jurídica aos Contratantes, 

concedendo maior rigor ao controle das relações de trabalho ao que tange a horários, 

otimizando suas legais atribuições. 

 
2. CADASTRO E LICENCIAMENTO:O Contratado concede a Contratada uma legítima 

licença de uso, de modo revogável, não transferível e não exclusiva, atribuindo sua 

utilização para o fim ao qual se destina. 

 
2.1. O contratante terá o direito de fazer uso experimental do aplicativo pelo prazo de 

07 dias a partir do cadastro e concessão do licenciamento, lastro temporal não 

estabelecido. 

 
2.2. O Contratante poderá cadastrar e controlar a jornada de seus colaboradores de 

forma rápida e prática através de meios digitais não fornecidos pelo Contratado. 

 
2.3. O cadastro e licenciamento do Software, bem como sua utilização, tem por base 

apenas o controle de horários, não se prestando de nenhuma forma ao controle 

monetário por meio de sua tecnologia. 

 
2.4. Sendo portador de tecnologia exclusiva, recomenda-se ao usuário final a 

utilização de terminais tecnológicos, como smartphones ou tablets, sempre 

conectados à internet, para melhor experiência 

 
2.5. O contratado assume em caráter exclusivo que, poderá efetivamente suspender, 

modificar ou encerrar as atividades do programa, isto ante expressa comunicação, a 

ocorrer de forma prévia e escrita ao seu contratante, com tempo de limite mínimo 

como sendo de 45 (quarenta e cinco dias), disponibilizando a seu usuário final meios 

de performance alternativa na necessidade de extrair informações concernentes a sua 

utilização, estando o contratado salvaguardado pelos limites legais impostos nos 

casos fortuitos ou de força maior. O contratante reconhece ainda, a não garantia de 

acesso operacional contínuo e ininterrupto dispondo de plena segurança ao programa, 

visto que dadas condições adversas, existe a possibilidade de interferência por meio 

de múltiplos fatores externos, aos quais fogem do controle técnico do contratado. 

 
2.6. O cadastro e registro está permeado das mais recentes inovações tecnológicas 

conforme portaria 1510/2009, bem como 373/2011, ambas do MTE. 

 
2.7. Todos os colaboradores cadastrados, em obediência a portaria 1510/2009, bem 



como 373/2011, ambas do MTE, receberão seus controles de frequência via e-mail, 

sendo este cadastrado pelo Contratante, e ainda terão à sua disposição o controle de 

frequência a sua mais completa disposição por meio do Aplicativo MaQPonto, que 

pode ser baixado de forma gratuita 

 
2.8. Equipamentos eletrônicos e conexão com a internet são de responsabilidade da 

contratante. 

 
3. RESERVA A PROPRIEDADE INTELECTUAL:A propriedade intelectual de 

MaQPonto pertence ao Contratado, estando seus Direitos legalmente reservados, 

conforme as normas vigentes, lei nº 9.279/96, lei de marcas e patentes, lei nº 9.456/97, 

lei cultivares, lei nº 9.609/98, lei software, lei nº 9.610/98, lei sobre direitos autorais, 

convenção de Berna – sobre direitos autorais; convenção de Paris – sobre 

propriedades industriais, bem como pela Constituição Federal, artigo 5º, incisos XXVII, 

XXVIII e XXIX, em consonância com os incisos XXII e XXII. 

 
3.1. O Contratante não cede nenhum direito ao contratado quanto ao produto neste 

termo negociado, e quaisquer direitos não expressamente concedidos sob o presente 

instrumento são reservados, sob as penas da lei. 

 
4. DOS DIREITOS:Em atenção à Legislação Pátria, algumas observações precisam 

ser destacadas e lançadas pela parte contratante e usuários: 

 
4.1. DE IMAGEM E DEMAIS DADOS PESSOAIS:A contratada reconhece 

expressamente não estar autorizada a utilização do uso de imagens e dados pessoais 

da Contratante, bem como de seus empregados e colaboradores, não portando 

qualidade de detentora dos direitos, protegido pela Constituição Federal da República 

de 1988, como um direito de personalidade autônomo, prestigiado pelo artigo 5º, X e 

XXVIII, tratado, portanto, dentre os Direitos e Garantias Fundamentais e como um 

Direito de Personalidade. Da mesma forma, em 2002, o Código Civil, em seu artigo 

11. Exime-se a CONTRATADA de qualquer repercussão que tenha a estas 

finalidades. p 

 
4.2. PROTEÇÃO DE DADOS:O CONTRATANTE declara nesse ato ter poderes para 

contratar em nome da empresa ou em nome próprio, informando aos seus 

colaboradores quanto a necessidade de respeito as diretrizes de dados que serão 

utilizados pelas ferramentas disponíveis ao uso, especialmente quanto ao uso e 

gerenciamento dos dados para os fins descritos na “Política de Privacidade” da 

CONTRATADA, sendo que o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com 

as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e 14 da Lei 13.709/2018. 

 
A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados 

Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, 



em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de 

dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, 

o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a CONTRATADA 

deverá: 

 
(I) Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções 

da CONTRATANTE e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, 

de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em 

informar de modo formal este fato imediatamente à CONTRATANTE, que terá o direito 

de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo. 

 
(II) Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os 

dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir 

a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, 

divulgação ou perda acidental ou indevida. 

 
(III) Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão 

de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, 

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da 

CONTRATANTE. 

 
(IV) Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, 

diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados 

processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, 

diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais 

sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade 

com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente 

confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de 

serviços à CONTRATANTE. Esta, por última, por sua vez, treinará e orientará a sua 

equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados. 

 
4.3. Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia 

autorização por escrito da CONTRATANTE ou do USUÁRIO, quer direta ou 

indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, 

extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam 

referidas Informações 

 
4.4. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados 

pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a CONTRATANTE 

para que esta tome as medidas que julgar cabíveis. 

 
4.5.A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 72 (setenta e duas) 

horas a respeito de: 



(I) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à 

proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros 

autorizados; 

 
(II) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e 

responsabilidades da CONTRATADA. 

 
5. REMUNERAÇÃO:A contratante deverá efetuar pagamento à contratada estando em 

conformidade com o plano escolhido, com prazo estipulado entre as partes. 

 
5.1. O não pagamento da assinatura permite ao contratado cancelar de forma irrestrita 

as atividades inerentes ao sistema, sem aviso prévio. 

 
5.2. O valor pago pelo plano pode ser reembolsado em até 7 dias(sete dias) depois 

da data do primeiro pagamento em caso de desistência por parte do CONTRATANTE 

conforme artigo 49 do CDC(Código de defesa do consumidor). Após o período de 7 

dias depois da data do primeiro pagamento o reembolso não se aplica. 

 
5.3. Fica a CONTRATANTE ciente de que a CONTRATADA poderá reajustar os 

valores cobrados anualmente, conforme a variação positiva do índice IGP-M/FGV, ou 

outro que venha a substituí-lo. 

 
5.4. O cancelamento de um Plano Anual ou Semestral Pago, de qualquer modalidade, 

poderá ser solicitado a qualquer tempo pela CONTRATANTE,estando ciente que não 

haverá o reembolso ou ressarcimento de qualquer valor pago pela CONTRATANTE 

CONTRATADO. 

 
6. DO PRAZO:A licença para utilização do sistema será mensal a contar da data do 

aceite dos termos estipulados, podendo ser prorrogado com antecipada negociação 

das partes envolvidas. Ficando ainda convencionado que a contratante poderá efetuar 

o cancelamento de uso do sistema quando desejar, sendo apenas necessário formal 

requerimento com antecedência de um mês, para formalização do pedido de 

pagamento em conformidade com este contrato. A MarQ Ponto garante o 

armazenamento dos dados por 5 anos após a rescisão contratual, podendo ser 

solicitado pelo CLIENTE em qualquer momento. 

 
6.1 O contratado também não fica obrigado a fiscalizar ou deixar de fiscalizar a 

identidade dos usuários cadastrados. 

 
6.2 O contratado disponibilizará servidores da Microsoft Azure de alta capacidade e 

disponibilidade de 99,9%. O contratado não se responsabiliza por problemas de 

disponibilidade por se tratar de um serviço em nuvem terceiro que garante 99.9% de 

disponibilidade. Porém, a MAQPONTO se dispõe dos backpacks realizados em seu 

bancos de dados, mantendo os arquivos assegurados em outro servidor. 



7. EXCLUSÃO DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADES:O contratado não se 

responsabiliza pelo uso inadequado do sistema, tão pouco em garantir que os 

usuários da contratada estejam dispostos a cumprir diretrizes legais em conformidade 

com a lei. 

 
8. DO FORO:Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste termo de uso, legais 

ou negociais, as partes elegem o foro da comarca de Curitiba, cidade situada no 

Estado do Paraná. 

 
9. DO REGISTRO   ATRAVÉS   DE   APLICATIVOS   PARA   IOS   E   ANDROID:A 

CONTRATANTE poderá optar pelo registro de ponto de seus Colaboradores por meio 

de dispositivos móveis, como tablets e smartphones, através do aplicativo disponível 

para download nas versões IOS e ANDROID em suas respectivas "lojas". Dessa 

forma, se mantém ciente de que apenas algumas funcionalidades da ferramenta estão 

disponíveis no aplicativo e que os termos e condições de suas "lojas" de aplicativos 

regem a utilização via aparelho mencionado. 

 
9.1 A CONTRATADA não garante que o aplicativo estará disponível para todo e 

qualquer dispositivo que tenha acesso às "lojas", uma vez mencionadas, visto que as 

versões de software em cada mobile podem limitar por si só o download e utilização, 

ou até mesmo as funcionalidades que o aplicativo precisa acessar (Ex: Câmera, geo- 

localização, etc.) por conta de requisitos técnicos e atualizações de software próprio 

dos quais a CONTRATADA não possui nenhuma influência. A recomendação é que 

os aparelhos Android estejam acima da versão 5.5 e que os aparelhos IOS sejam, no 

mínimo, Iphone 6 com IOS 10. 


