
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 
 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 -  CEP  19160-000  - CNPJ 43.206.424/0001-10  

 

CONTRATO Nº  02/2017 
 

CONTRATADA: 

RAZÃO: RH TELECOM – GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E SERVIÇOS TECNICOS 

LTDA ME 

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MORATO DE OLIVEIRA, 620 – JD PAULISTA. 

CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE 

CEP: 19023-080 

CNPJ: 13.456.861/0001-20 

INSC.EST.: 562.203.902.110  

FONE: (18) 3223-8145 

CONTRATANTE 

RAZÃO:MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO 

ENDEREÇO:Pç da Bandeira, SN 

CEP: 19160-000  

CNPJ:43.206.424/0001-10 

INSC.EST.:-0- 

FONE:18 3273-9300 

 

Pelo presente instrumento particular, ambas, CONTRATADA e CONTRATANTE, representadas neste ato 

pelos seus representantes legais, têm entre si,  justo e contratado o que mutuamente aceitam e outorgam o 

estabelecido nas cláusulas e condições que seguem, a saber:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O objeto do presente contrato refere-se à assistência técnica prestada pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, nos equipamentos descritos nos Anexos 1a 6– que é parte integrante deste contrato. 

Parágrafo Primeiro – Entende-se por atualização de software,  serviços relativos às alterações na 

legislação ou outras causas externas por determinação governamental, ou ainda atualizações tecnológica, 

corretiva e perfectiva, ou seja, evoluções e/ou implementações de novas funcionalidades ou recursos 

desenvolvidos pelo(s) fabricante(s) dos softwares e incorporado em sua configuração básica. 

Parágrafo segundo – Entende-se por suporte operacional os serviços de orientação sobre o funcionamento 

do sistema, objetivando o esclarecimento de dúvidas operacionais. 

Parágrafo Terceiro – Os serviços ora contratados serão prestados exclusivamente pela CONTRATADA, 

ou ainda, por terceiros autorizados pela mesma.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO  
O prazo do presente contrato é de 1 ano, contado a partir da data de sua assinatura, 09 de janeiro de 2017. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RENOVAÇÃO 
O prazo do presente contrato será automática e sucessivamente renovado, a cada ano, caso não haja 

nenhuma notificação por escrito, por qualquer das partes, dentro de 30 (trinta) dias anteriores ao seu 

término. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E REGIME DE PAGAMENTO 
A CONTRATANTE se compromete a pagar à CONTRATADA a quantia de R$ 665,54  ( seiscentos e 

sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos ),  mensais, no 1º dia útil de cada mês, totalizando 

até o seu vencimento o valor de R$. 7.986,48 (sete mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito 

centavos). 

 



Parágrafo Primeiro – O valor do contrato será atualizado no 12º (décimo segundo mês) do pagamento de 

acordo com a Lei Vigente, sendo efetuado reajuste pelo indexador IGPM/FGV ou algum outro que venha 

substui-lo. 

Parágrafo Segundo – No caso do início da vigência do contrato se dar após o primeiro dia útil do mês, o 

valor do primeiro pagamento será calculado “pro rata”, em relação aos dias cobertos no primeiro mês de 

vigência do mesmo. 

Parágrafo Terceiro – Os pagamentos deverão ser efetuados MENSALMENTE, sempre correspondendo 

ao mês vencido. 

Parágrafo Quarto – O atraso em qualquer pagamento devido pela CONTRATANTE,implicará na 

automática suspensão da assistência técnica por parte da CONTRATADA até a regularização. Pelo 

período em mora incidirão Multa de 10% e juros de 2,00%(dois por cento) ao mês. 

Parágrafo Quinto – A eventual retomada do presente contrato não implicará em novo contrato e somente 

se dará com a prévia anuência da CONTRATADA,sem prejuízo das demais disposições contratuais e 

legais. 

Parágrafo Sexto – O valor do presente contrato poderá ser majorado ou diminuído, desde que sejam 

alteradas as configurações do SISTEMA e estas sejam documentadas em termo aditivo a este contrato. 

Parágrafo Sétimo – O valor pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA não inclui serviços que não 

foram quantificados e classificados no corpo deste documento. A realização de serviços extras, 

complementares, ou acessórios depende de autorização da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DOS SERVIÇOS 
A CONTRATADA se obriga a prestar serviços de assistência técnica cada vez que a CONTRATANTE 

informar a ocorrência de falhas e/ou defeitos no SISTEMA. 

Os serviços de assistência técnica do SISTEMA compreendem testes e verificação, a saber: 

1) Manutenção e suporte técnico, remoto e/ou local do SISTEMA, constituída de rotinas de testes, 

verificação e reparo. 

2) Os serviços de assistência técnica, prestados ao SISTEMA, não incluem os preços referentes ao 

fornecimento de mão-de-obra de ampliação e mudança de ramais, peças e componentes, os quais 

serão cobradas as partes, quando se fizer necessários, tão pouco implementações de facilidades não 

disponíveis do software adquirido pela CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro – O atendimento pela CONTRATADA será sempre efetuado durante o horário 

comercial das 08:00 às 18:00 horas,  excluindo sábados, domingos e feriados. As falhas comuns serão 

atendidas em até 12 horas, as falhas graves com parada total do SISTEMA serão atendidas em até 06 

horas. 
Parágrafo Segundo – Não são objeto do presente contrato, defeitos decorrentes de força maior 

(anormalidades climáticas ou ambientais), casos fortuitos (incêndio, inundações, descargas elétricas). 

Manuseio inadequado do SISTEMA (pessoas não qualificadas ou terceiros) ou deficiência de aterramento 

adequado, ou ainda aqueles provenientes de culpa ou dolo do CONTRATANTE ou terceiros. 

Parágrafo Terceiro – Nos casos mencionados no Parágrafo Segundo desta cláusula, a CONTRATADA 

prestará os serviços de acordo com os preços vigentes na época, mediante orçamento prévio aprovado pela 

CONTRATANTE. 
Parágrafo Quarto – A CONTRATANTE se obriga a comunicar a CONTRATADA qualquer falha ou 

deficiência que venha a constar no SISTEMA. 

Parágrafo Quinto – Os técnicos da CONTRATADA terão pleno e livre acesso ao SISTEMA, a fim de 

executar os serviços objeto deste contrato, respeitando as normas de segurança vigentes nas dependências 

da CONTRATANTE. 

Parágrafo Sexto – Todos os encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado pela 

CONTRATADA são de responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo a CONTRATANTE 

nenhum vínculo empregatício de qualquer natureza. 

Parágrafo Sétimo – Quaisquer outros serviços em complemento ao serviço de assistência técnica prestado 

pela CONTRATADA no SISTEMA objeto deste contrato que requeiram peças, partes, componentes de 

desgastes normais e mão-de-obra, deverão ser pagos a CONTRATADA, conforme especificado em 

orçamento previamente aprovado. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS MODIFICAÇÕES 

Em caso de mudança do local de instalação do SISTEMA, a CONTRATANTE notificará previamente 

sua intenção a CONTRATADA, sendo o serviço executado após aprovação do orçamento. 

Parágrafo Único – Somente a CONTRATADA ou 3º autorizado poderá efetuar serviços de mudança de 

local de instalação, modificação ou ampliação do SISTEMA. 



 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO 

O presente contrato considerar-se a automaticamente rescindindo, por não cumprimento de quaisquer das 

cláusulas deste contrato. Além das causas previstas na legislação em vigor, poderá ser rescindido o presente 

Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial: 

A) Se for decretada a falência, deferida a concordata ou dissolução de qualquer das partes. 

B) Se qualquer das partes infringir quaisquer disposições do presente Contrato. 

C) Por iniciativa de qualquer uma das partes, que deverá ocorrer por escrito, considerando-se o 

contrato rescindido 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação pela outra parte. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A) A CONTRATADA obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 

materiais, por menores informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações 

ou aperfeiçoamentos da CONTRATANTE de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que 

venha a lhe ser confiado, em razão deste Contrato, sejam eles de interesse da CONTRATANTE 

ou de terceiros, não podendo sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles 

dar conhecimento a terceiros, estranhos a esta contratação, sob as penas da lei. 

B) A CONTRATADA se compromete, em relação ao pessoal utilizando na execução dos serviços, a 

respeitar as normas gerais de segurança do trabalho, bem como aquelas adotadas pela 

CONTRATANTE, sob pena de ensejar justo motivo para rescisão do Contrato. 

C) A CONTRATADA ao executar os serviços requisitados pela CONTRATANTE será responsável 

pela execução dos trabalhos, devendo comanda-los por seus prepostos, obrigando-se a observar 

todos os requisitos e preceitos recomendados pelas normas brasileiras. 

 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A) A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA, os documentos e os dados necessários ao 

desenvolvimento dos serviços, bem como possibilitará à CONTRATADA o levantamento de 

outros dados que se fizerem mister, para que a continuidade dos serviços possa transcorrer 

normalmente, sem interrupções. 

B) A CONTRATANTE permitirá à CONTRATADA a utilização dos recursos computacionais 

existentes em seu estabelecimento, ou em qualquer outro indicado pela CONTRATANTE, sempre 

que necessária à execução dos serviços em estabelecimento da CONTRATANTE. 

C) A CONTRATANTE se obriga a não contratar, diretamente, os profissionais utilizados pela 

CONTRATADA para a prestação dos serviços junto à CONTRATANTE, por um período 

mínimo de 1 (um) ano após o término dos serviços, sob pena de multa correspondente a 2 (duas) 

vezes o valor integral deste contrato. 

D)  A CONTRATANTE se obriga a manter pessoal tecnicamente habilitado para a adequada 

operação do SISTEMA, determinado os técnicos responsáveis pela sua implantação e pela 

infraestrutura requerida para tal. 

E) A CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA qualquer incorreção detectada na 

utilização do SISTEMA para as providências necessárias, fornecendo por escrito a documentação 

descrevendo as circunstâncias em que o problema ocorre. 

F) A CONTRATANTE deverá acompanhar a utilização do serviço de apoio técnico, controlando 

conjuntamente com a CONTRATADA a quantidade mensal de horas definidas expressamente 

nosAnexos. 

G) A CONTRATANTE deverá fornecer a relação de usuários autorizados a utilizar os serviços de 

apoio técnico, restringindo o acesso a este serviço aos usuários expressamente definidos nos 

Anexos. 
H) A CONTRATANTE efetuará o pagamento da manutenção na data estipulada neste documento, 

sob pena de ter o atendimento suspenso enquanto durar o inadimplemento desta obrigação. 

I) A CONTRATANTE deverá tratar de forma confidencial os programas de computador, 

documentos, manuais, tabelas, comunicados ou qualquer tipo de informação relativa à 

CONTRATADA, que em razão deste instrumento venha a ter acesso ou conhecimento, não os 

revelando, reproduzindo ou dando conhecimento a terceiros sob qualquer hipótese, mesmo após a 

rescisão ou término deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – OBSERVAÇÕES GERAIS 

Parágrafo Primeiro – Dos limites de responsabilidade: 



A CONTRATADA não se responsabiliza, ainda, por eventuais atrasos que possam ocorrer durante o 

desenvolvimento dos serviços, conforme cronogramas estabelecidos pelas partes, desde que provocados 

por problemas na disponibilidade dos equipamentos e software fornecidos para execução dos serviços, ou 

solicitações de modificações formuladas posteriormente pela CONTRATANTE, ou ausência, ou 

morosidade de informações complementares que porventura se fizerem necessárias, ocasionando 

interrupção no desenrolar dos serviços. 

 

Parágrafo Segundo – Das despesas de viagem do pessoal da CONTRATADA: 

Fica estabelecido que qualquer viagem de pessoas da CONTRATADA, necessária para prestação dos 

serviços solicitados fora do estabelecimento da CONTRATANTE e com a devida concordância por 

escrito da CONTRATANTE,terão seus gastos reembolsados pela CONTRATANTE, respeitados os 

padrões estabelecidos internamente para viagens pela CONTRATANTE, reembolso este que será feito 

mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), salvo os casos em que não está prevista a 

emissão de tal(is) documento(s). 

Parágrafo Terceiro – Todas as comunicações, interpelações, notificações e demais correspondências 

trocadas entre CONTRATANTE e CONTRATADA, poderão ser efetuadas via fax, cartas registradas, 

telegramas, e, desde que comprovado o seu envio ou recebimento, serão tidas como recebidas e de plena 

eficácia jurídica para o fim a que se destinem. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 

As partes contratadas elegem o foro da cidade de Presidente Prudente, SP, que será o único competente, 

com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões, referentes a este 

Contrato ou à sua execução. Assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato em 02 

(duas) vias de igual teor, forma e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas.  

Álvares Machado, 09 DE JANEIRO DE 2017.  

 

 

 

____________________________________           ___________________________________ 

Prefeitura Municipal de Alvares Machado              Nome:   

Jose Carlos Cabrera Parra - Prefeito                        RG:  

 

 

Testemunha 

 

 

 

 

_____________________________________         _____________________________________ 

Nome: Nelio Carlucci                                                     Nome: 

RG:     5.596.260                                                            RG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO HARDWARE                                                                 1 

 
 

DIMENSIONAMENTO PARA: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

 

SISTEMA TELEFÔNICO – PROPRIEDADE E LOCALIZAÇÃO: 

Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES 

MACHADO 
 

CNPJ 43.206.424/0001-10 

Endereço Pç da Bandeira, SN Inc. Est.  

Bairro Centro CEP. 19160-000 TEL. 18 3273-9300 

Cidade Alveres Machado Fax  

Nome  E-mail: 

 

EQUIPAMENTO 

Marca :                            LEUCOTRON                                     Modelo:  SDS 

 

CONFIGURAÇÃO E PERIFÉRICOS 

Item Descriminação  Quantidade 

01 Linhas analógicas 4 

02 Linhas digitais 10 

03 Ramais analógicos 26 

04 Mesa Virtual 2 

05 Aparelhos Comuns  

06 Aparelhos sem fio 1 

07 Aparelho(s) de fax 2 

08 Aparelho TI  

09 Interface Celular  

10 TarifadorIntelligent  

 

  

11 Valor da mensalidade Sub-total R$ 171,75 

12 Valor total para os serviços de Assistência Técnica Total mês  

 

Franquia – limite mensal de horas não acumulativas dos chamados do cliente: 12 (doze) horas ou 

03 (três) chamados mês. 

Observações: O valor acima citado da direito a um total de 12 horas mensais ou limitado a 03 

chamados mês, de assistência técnica local ou remoto, especificado em ordem de serviço ou 

relatório de intervenção remota, horas extras produtivas, não considerando o tempo de 

deslocamento. 

 

Valor das horas excedentes à franquia: R$ 10,00 (dez reais). 

Valor de chamado excedentes à franquia: R$ 40,00. 
 

 

 

Autorizado por: ______________________________________                    Data: 09/01/2017 

   Jose Carlos Cabrera Parra - Prefeito 

 

 

 

 

 



ANEXO HARDWARE                                                                 2 
 

DIMENSIONAMENTO PARA: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

 

SISTEMA TELEFÔNICO – PROPRIEDADE E LOCALIZAÇÃO  

Empresa DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ 43.206.424/0001-10 

Endereço R. VICENTE DIAS GARCIA, 222 Inc. Est.  

Bairro  CEP. 19160000 TEL. 18 3273-5850 

Cidade ALVARES MACHADO Fax  

Nome  E-mail: 

 

EQUIPAMENTO 

Marca :INTELBRAS Modelo:  IMPACTA 68 

 

 

CONFIGURAÇÃO E PERIFÉRICOS 

Item Descriminação  Quantidade 

01 Linhas analógicas 04 

02 Linhas digitais  

03 Ramais analógicos 32 

04 Ramais digitais  

05 Aparelhos Comuns  

06 Aparelhos sem fio  

07 Aparelho(s) de fax  

08 Mesa Virtual 01 

09 Interface Celular  

10 TarifadorIntelligent  

 

  

11 Valor da mensalidade Sub-total R$ 109,60 

12 Valor total para os serviços de Assistência Técnica Total mês  

 
Franquia – limite mensal de horas não acumulativas dos chamados do cliente: 12 (doze) horas ou 03 (três) chamados mês. 

Observações: O valor acima citado da direito a um total de 12 horas mensais ou limitado a 03 

chamados mês, de assistência técnica local ou remoto, especificado em ordem de serviço ou 

relatório de intervenção remota, horas extras produtivas, não considerando o tempo de 

deslocamento. 

 
 

Valor das horas excedentes à franquia: R$ 10,00 (dez reais). 

Valor de chamado excedentes à franquia: R$ 40,00. 

 

 

 

Autorizado por: ______________________________________                                 Data 09/01/2017 

Jose Carlos Cabrera Parra  -  Prefeito 
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DIMENSIONAMENTO PARA: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

 

SISTEMA TELEFÔNICO – PROPRIEDADE E LOCALIZAÇÃO  

Empresa EMEIF GOVERNADOR MARIO COVAS CNPJ 43.206.424/0001-10 

Endereço GERALDO CANDIDO MARTINS, 220 Inc. Est.  

Bairro  CEP.  TEL. 18 32733010 

Cidade ALVARES MACHADO Fax  

Nome  E-mail: 

 

EQUIPAMENTO 

Marca :INTELBRAS Modelo:  CONECTA 

 

 

CONFIGURAÇÃO E PERIFÉRICOS 

Item Descriminação  Quantidade 

01 Linhas analógicas 02 

02 Linhas digitais  

03 Ramais analógicos 08 

04 Ramais digitais  

05 Aparelhos Comuns  

06 Aparelhos sem fio  

07 Aparelho(s) de fax  

08 Aparelho TI  

09 Interface Celular  

10 TarifadorIntelligent  

 

  

11 Valor da mensalidade Sub-total R$  91,53 

12 Valor total para os serviços de Assistência Técnica Total mês  

 
Franquia – limite mensal de horas não acumulativas dos chamados do cliente: 12 (doze) horas ou 03 (três) chamados mês. 

Observações: O valor acima citado da direito a um total de 12 horas mensais ou limitado a 03 

chamados mês, de assistência técnica local ou remoto, especificado em ordem de serviço ou 

relatório de intervenção remota, horas extras produtivas, não considerando o tempo de 

deslocamento. 

 
 

Valor das horas excedentes à franquia: R$ 10,00 (dez reais). 

Valor de chamado excedentes à franquia: R$ 40,00. 

 

 

 

Autorizado por: ______________________________________                                 Data: 09/01/2017 

Jose Carlos Cabrera Parra  -  Prefeito 
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DIMENSIONAMENTO PARA: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

 

SISTEMA TELEFÔNICO – PROPRIEDADE E LOCALIZAÇÃO 

Empresa EMEIF ALVARES MACHADO CNPJ 43.206.424/0001-10 

Endereço R FERNANDO COSTA, 314 Inc. Est.  

Bairro  CEP. 19160000 TEL. 18 32731181 

Cidade ALVARES MACHADO Fax  

Nome  E-mail: 

 

EQUIPAMENTO 

Marca :INTELBRAS Modelo: CONECTA 

 

 

CONFIGURAÇÃO E PERIFÉRICOS 

Item Descriminação  Quantidade 

01 Linhas analógicas 02 

02 Linhas digitais  

03 Ramais analógicos 08 

04 Ramais digitais  

05 Aparelhos Comuns  

06 Aparelhos sem fio  

07 Aparelho(s) de fax  

08 Aparelho TI  

09 Interface Celular  

10 TarifadorIntelligent  

 

  

11 Valor da mensalidade Sub-total R$ 91,53 

12 Valor total para os serviços de Assistência Técnica Total mês  

 
Franquia – limite mensal de horas não acumulativas dos chamados do cliente: 12 (doze) horas ou 03 (três) chamados mês. 

Observações: O valor acima citado da direito a um total de 12 horas mensais ou limitado a 03 

chamados mês, de assistência técnica local ou remoto, especificado em ordem de serviço ou 

relatório de intervenção remota, horas extras produtivas, não considerando o tempo de 

deslocamento. 

 
 

Valor das horas excedentes à franquia: R$ 10,00 (dez reais). 

Valor de chamado excedentes à franquia: R$ 40,00. 

 

 

 

Autorizado por: ______________________________________                                 Data: 09/01/2017 

Jose Carlos Cabrera Parra 
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DIMENSIONAMENTO PARA: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

 

SISTEMA TELEFÔNICO – PROPRIEDADE E LOCALIZAÇÃO  

Empresa EMEIF PROF APARECIDA MARQUES VACARO CNPJ 43.206.424/0001-10 

Endereço AV BRASIL, 115 Inc. Est.  

Bairro  CEP. 19160000 TEL. 18 32731333 

Cidade ALVARES MACHADO Fax  

Nome  E-mail: 

 

EQUIPAMENTO 

Marca :INTELBRAS Modelo:  CONECTA 

 

 

CONFIGURAÇÃO E PERIFÉRICOS 

Item Descriminação  Quantidade 

01 Linhas analógicas 02 

02 Linhas digitais  

03 Ramais analógicos 08 

04 Ramais digitais  

05 Aparelhos Comuns  

06 Aparelhos sem fio  

07 Aparelho(s) de fax  

08 Aparelho TI  

09 Interface Celular  

10 TarifadorIntelligent  

 

  

11 Valor da mensalidade Sub-total R$  91,53 

12 Valor total para os serviços de Assistência Técnica Total mês  

 
Franquia – limite mensal de horas não acumulativas dos chamados do cliente: 12 (doze) horas ou 03 (três) chamados mês. 

Observações: O valor acima citado da direito a um total de 12 horas mensais ou limitado a 03 

chamados mês, de assistência técnica local ou remoto, especificado em ordem de serviço ou 

relatório de intervenção remota, horas extras produtivas, não considerando o tempo de 

deslocamento. 

 
 

Valor das horas excedentes à franquia: R$ 10,00 (dez reais). 

Valor de chamado excedentes à franquia: R$ 40,00. 

 

 

 

Autorizado por: ______________________________________                                 Data: 09/01/2017  

Jose Carlos Cabrera Parra 
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DIMENSIONAMENTO PARA: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

 

SISTEMA TELEFÔNICO – PROPRIEDADE E LOCALIZAÇÃO  

Empresa CENTRO DE SAUDE III CNPJ 43.206.424/0001-10 

Endereço RUA MONSENHOR NAKAMURA 140 Inc. Est.  

Bairro  CEP. 19160000 TEL. 18 32734000 

Cidade ALVARES MACHADO Fax  

Nome  E-mail: 

 

EQUIPAMENTO 

Marca : INTELBRAS                                                                Modelo:  IMPACTA 68 

 

 

CONFIGURAÇÃO E PERIFÉRICOS 

Item Descriminação  Quantidade 

01 Linhas analógicas 04 

02 Linhas digitais  

03 Ramais analógicos 32 

04 Ramais digitais  

05 Aparelhos Comuns  

06 Aparelhos sem fio  

07 Aparelho(s) de fax  

08 Aparelho TI  

09 Interface Celular  

10 TarifadorIntelligent  

 

  

11 Valor da mensalidade Sub-total R$  109,60 

12 Valor total para os serviços de Assistência Técnica Total mês  

 
Franquia – limite mensal de horas não acumulativas dos chamados do cliente: 12 (doze) horas ou 03 (três) chamados mês. 

Observações: O valor acima citado da direito a um total de 12 horas mensais ou limitado a 03 

chamados mês, de assistência técnica local ou remoto, especificado em ordem de serviço ou 

relatório de intervenção remota, horas extras produtivas, não considerando o tempo de 

deslocamento. 

 
 

Valor das horas excedentes à franquia: R$ 10,00 (dez reais). 

Valor de chamado excedentes à franquia: R$ 40,00. 

 

 

 

Autorizado por: ______________________________________                                 Data:  09/01/2017  

Jose Carlos Cabrera Parra 
 

 


