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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  

Nº 3/2022 
 
Pelo presente instrumento particular de um lado Câmara Municipal de São Martinho, 
com sede AV Frederico Schumacher, nº 53 – Sala 01 – Centro, Município de SÃO 
MARTINHO, Estado de Santa Catarina, inscrita no CGC/MF sob o nº 04.248.853/0001-
06, doravante denominada simplesmente Contratante, neste ato representada pela 
Senhora Presidente Vereadora Anelise Wiemes e de outro lado, a empresa Kindermann 
e Francioni Informática Ltda. - ME, com sede à Rua Padre Carlos Enderlin, 30 - Sala 02, 
Centro, Município de São Martinho, Estado de Santa Catarina, inscrita no CGC/MF sob 
o nº 11.628.204/0001-98, optante do simples nacional, doravante denominada 
simplesmente Contratada, neste ato representada pelo proprietário, Abraão Maximiliam 
Kindermanan Francioni, portador da Carteira de Identidade nº2.939.583-6 e do CPF 
nº808.550.509-72 tem entre si  justa e acertada a prestação de serviço pela segunda 
nomeada, aos equipamentos de processamento de dados e periféricos da primeira, 
mediante as cláusulas e condições a seguir expostas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 

1.1 Prestação de serviços de assistência técnica de forma continuada em 
equipamentos de informática instalados na sede da Câmara Municipal de São 
Martinho. 
1.2 Manutenção preventiva e programada de acordo com as necessidades 
específicas de cada equipamento, necessária à conservação e boas condições 
de funcionamento dos mesmos, durante o período contratual. 
1.3 Manutenção corretiva, necessária ao conserto de eventuais defeitos. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 
2.1 O presente instrumento terá duração de 10 meses, contados a partir de 01 de janeiro 
de 2022 até 31/12/2022. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1 Pela prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico, 
em equipamentos de informática objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA mensalmente o valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), 
totalizando no valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). 
3.2 O faturamento terá início no mês de janeiro de 2022. 
3.3 O pagamento será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, 
mediante apresentação da nota fiscal, através de crédito em conta corrente da 
contratada por meio eletrônico ou boleto bancário. 
3.4 Os valores contratados não serão corrigidos durante a vigência do presente contrato. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 As despesas decorrentes da manutenção e assistência técnica objeto do presente 
contrato, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 3.3.90.40.09.00.00.00. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 
 
Caberá a CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento pela prestação do serviço, objeto do presente Contrato, na 
forma e no prazo convencionado. 
 
b) Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho para que o 
atendimento possa processar-se com presteza e eficiência. 
 
c) Manter os equipamentos em local adequado ao seu bom funcionamento, cumprindo 
todas as orientações da Contratada. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 
 
Caberá a CONTRATADA: 
a) É dada a CONTRATANTE garantia de funcionamento dos equipamentos, corrigindo-
se qualquer falha que os mesmos venham apresentar. 
b) As visitas de manutenção e/ou assistência técnica serão realizadas das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:30 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 
c) Prestar atendimento em até, uma hora, sempre houver a chamada da 
CONTRATANTE. 
d) Tratar como confidenciais, informações e dados contidos nos equipamentos da 
CONTRATANTE, guardando total sigilo perante a terceiros. 
e) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e em 
compatibilidade com as obrigações assumidas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
7.1 A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se 
reputará válida se tornadas conhecidas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao 
presente se aderirá, passando a fazer parte dele. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
8.1 Constituem motivo para rescisão do contrato: 
8.1.1 - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
8.1.2 - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 
prazos; 
8.1.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
8.1.4 Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de 
comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
8.1.5 Em aso de inadimplemento por parte da CONTRATADA, o presente contrato 
poderá ser rescindido ou suspenso. 
 
 
 
 



 
 
 
 
CLÁUSULA NONA – DO FORO 
 
As partes de comum e recíproco acordo elegem o foro da comarca de Armazém/SC, 
para dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste presente contrato. 
 
E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, 
em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2 
(duas) testemunhas. 
São Martinho/SC, 24 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 
 

Câmara Municipal de São Martinho  
Vereadora Anelise Wiemes 

Presidente 
 
 
 

 
Kindermann e Francioni Informática Ltda. ME 
Abraão Maximiliam Kindermanan Francioni  

 Sócio-Gerente 
 
 
 

 
Testemunhas: 
 
 
 ________________________________        ___________________________ 
Zeli Schmoeller                                                      Maristela da Rosa 
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