
 

Câmara Municipal de Jaguaré 
Estado do Espírito Santo 

“Palácio Legislativo Eugênio Salvador”  

 

Rua Constante Casagrande, 299 – Centro – Jaguaré – ES, CEP: 29.950-000, Caixa Postal nº 01, Telefone: (27) 3769-

1414, CNPJ: 31.787.922/0001-14 

CONTRATO Nº 0012/2018 
 

CONTRATO Nº 0012/2018, DE 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E 
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CAMARA 
MUNICIPAL DE JAGUARE-ES E 
LINHARES SUPRIMENTOS PARA 
INFORMÁTICA LTDA EPP.  

 
 

Por este instrumento e na melhor forma de direito, a CÂMARA MUNICIPAL DE  

JAGUARÉ , Pessoa Jurídica  de Direito Público interno, inscrita no CNPJ sob nº 

31.787.922/0001-14, com sede a Rua Constante Casagrande, nº 299 – Centro, 

Jaguaré-ES – CEP: 29.950-000,  representada neste ato pelo Exm. Senhor João Vanes 

dos Santos, Brasileiro, Casado, portador do registro geral sob nº 715.729 - ES, inscrito 

no CPF SOB Nº 838.696.547-91,  residente e domiciliado na Rua Luiz Thomas, nº767, 

Centro, Jaguaré-ES, doravante denominada LOCATÁRIA , e a LINHARES 

SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP , situada a Avenida Augusto 

Calmon, 1117, Loja 08, Centro, Linhares – ES, inscrita no CNPJ 04.704.226/0001-24 e 

através de seu representante legal, Sr. Marcelo Faustini, inscrito no CPF sob nº 

891.102.507-00, neste contrato designada simplesmente como LOCADORA , conforme                             

Processo de dispensa nº 000027/2018, protocolado sob nº 000424 de 01/08/2018 com 

fulcro no Art. 24, II da Lei nº 8.666/93, tem entre si justo e contratado e nos melhores 

termos do direito afirmam e ajustam o que segue. 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – Do Objeto  

Constitui objeto deste Contrato a locação de 01 (uma ) impressora multifuncional, sem 

limite de cópias, máquina nova, com serviços de manutenção e reposição de tonner, 

com as seguintes especificações: Tecnologia de Impressão: Laser; Impressão Colorida: 

Não; Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0; Memória: 512 MB; Sistemas 

Operacionais Compatíveis: Windows 7 , Windows 8 , Windows Vista , Windows XP, 
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Linux, Windows 10; Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 5000; 

Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi; Impressão Direta via USB ou Cartão 

SD: Sim;  Velocidade Max de Impressão: 42 ppm; Impressão Frente e Verso: Sim; 

Capacidade; Recomendada mensal (pags/mês): 5.000; Tamanho de Papel: A4 210 x 

297 mm, A5 148 x 210 mm , Carta 215 x 279 mm, Envelope, Ofício 216 x 356 mm; 

Capacidade Bandeja de Saída: 150; Capacidade Bandeja Multiuso: 100; Gramatura 

máxima do papel: 163 g/m²; Capacidade Bandeja de Entrada: 250; Cópia Frente e 

Verso: Sim; Tamanho do Vidro de Documentos: 22x36 cm. 

 

CLAUSULA SEGUNDA – Obrigações da Locadora 

 

2.1 - Realizar e, no inicio da locação a entrega, instalação do EQUIPAMENTO, 

inclusive treinamento dos servidores indicados pela locatária. 

2.2 - Fornecer todas as peças de reposição necessárias a perfeita manutenção e 

utilização do EQUIPAMENTO, com exceção das ferramentas de corte e materiais de 

desgaste, que serão de  responsabilidade da LOCATÁRIA . 

2.3  - Guardar absoluto sigilo com relação a todas as informações sobre as  atividades 

e o processo produtivo da LOCATÁRIA . 

 

CLASULA TERCEIRA – Obrigações da Locatária 

 

3.1 - Vistoriar o EQUIPAMENTO por ocasião da sua retirada das dependências da 

LOCADORA  e assinar o Termo de Vistoria e Recebimento, no qual constará a correta 

identificação do mesmo, inclusive seu numero d série, comprometendo-se a devolve-lo 

nas mesmas condições do recebimento. 

3.2 - Promover a guarda e a vigilância do EQUIPAMENTO, zelando pela sua 

integridade e segurança contra roubo, vandalismo ou depredações, devendo conservá-

los em área coberta quando fora de operação. 
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3.3 - Providenciar operadores habilitados para o EQUIPAMENTO, correndo todas as 

despesas por sua conta, inclusive todos os ônus trabalhistas e previdenciários, bem 

como a responsabilidade civil contra terceiros, podendo a LOCADORA  solicitar a 

substituição de qualquer operador que julgar inabilitado, no que devera ser prontamente 

atendida pela LOCATÁRIA . 

3.4 - Seguir rigorosamente as instruções de operação e de manutenção diária do 

EQUIPAMENTO, em conformidade com as condições determinadas pelo fabricante do 

mesmo, sendo a LOCADORA  se reserva o direito de fiscalizar a utilização do 

EQUIPAMENTO, podendo solicitar à LOCATÁRIA  correções  na sua operação ou 

manutenção, no que deverá ser prontamente atendida. 

3.5 -  Não efetuar alterações ou adaptações que modifiquem as características técnicas 

do EQUIPAMENTO. 

3.6 -  Comunicar formal e imediatamente à LOCADORA  toda e qualquer avaria ou falha 

ocorrida no EQUIPAMENTO fornecendo, na ocasião, as informações necessárias a 

perfeita identificação do problema. 

3.7 - Defender e fazer valer os direitos de propriedade da LOCADORA  sobre o 

EQUIPAMENTO não permitindo, em hipótese alguma, direta ou indiretamente, que se 

constituam ônus, penhor, caução de qualquer direito de terceiros sobre os mesmos. 

3.8 -  A locatária só poderá usar tonner para o equipamento locado remanufaturado ou 

novo pela locadora, tendo o direito a quantos cartuchos forem necessários para a plena 

utilização do equipamento mediante sua demanda, com obrigação de devolve-los 

vazios a locadora. 

 

CLAUSULA QUARTA – Do Pagamento:  Os valores serão pagos até dia 5 (cinco) dias 

após a data da entrega na Nota Fiscal com suas Certidões de Regularidade Fiscal, 

devidamente recebida, a Câmara Municipal. 

4.1 - A LOCATÁRIA  pagará mensalmente a locadora, o valor estimado de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), sendo que: 
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a) pelas copias será pago o valor estimado de R$ 400,00 (quatrocentos reais) sem 

limites de cópias. 

4.2 - A LOCADORA  mediante leitura de uso do equipamento que será feita por 

qualquer funcionário da empresa contratante ou por um funcionário da contratada 

mediante instrução e será feita até o vigésimo quinto dia útil de cada mês e emitira 

mensalmente uma Nota Fiscal/Fatura correspondente a locação e uso excedentes ora 

contratos, até o ultimo dia de cada mês, independentemente da sua data de inicio, 

conforme medição efetuada e devidamente fornecida pelo cliente, ou na data  do 

termino da locação. 

4.3 - O não pagamento de qualquer importância no seu vencimento sujeitará a 

CONTRATANTE ao pagamento do valor devido, acrescido de juros de mora de 0,2% 

ao dia, e de multa de 2%, calculada sobre o valor global do principal e dos juros, 

ficando desde já a CONTRATADA  autorizada a SUSPENDER os SERVIÇOS, a 

qualquer hora, sem qualquer interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo das 

demais medidas e direitos previstos no contrato. 

 

CLAUSULA QUINTA –  A Locatária  se reserva no direito de somente requisitar os 

quantitativos de impressões/cópias para as atividades da Câmara Municipal de 

Jaguaré, estipulando-se, desde já, despesa anual que não ultrapasse a quantia de R$ 

4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 

 

PARAGRAFO PRIMEIRO –  Atingido o limite monetário fixado nesta clausula, 

determinará a suspensão da execução deste contrato e conseqüentemente a sua 

rescisão. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO –  Correrão por conta da LOCADORA , as despesas para 

solução técnica de problemas nos equipamentos ligados salvo, o mau uso pelos 

funcionários, objetos ou seres estranhos dentro dos equipamentos, adulteração de 
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lacres, equipamentos não inclusos ou ex-inclusos na relação do contrato, mediante 

laudo técnico. 

 

CLAUSULA SEXTA –  Os Recursos necessários para cobertura do disposto do 

presente instrumento correrão por conta da seguinte dotação: 

000 – CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 

009 – CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 

33903900000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

Ficha nº 00000022  

Subelemento despesa – Locação de Máquinas e Equipamentos 

 

PARÁGRAFO ÚNICO –  Em eventual prorrogação do presente contrato as despesas 

dela decorrente serão contabilizadas em dotação orçamentária equivalente a do caput 

consignada em orçamento de exercícios futuros. 

 

CLAUSULA SÉTIMA  – o prazo de vigência do presente contrato, em conformidade 

com inciso II, do art. 57 da Lei 8.666/93, será de 12 (doze) meses contados a partir do 

dia 01/08/2018. 

 

CLAUSULA OITAVA –  finda a locação, a LOCATÁRIA  devolverá o EQUIPAMENTO, 

nas mesmas condições em que foram recebidos no inicio da locação, admitindo-se 

apenas os desgastes naturais decorrentes do seu uso normal. 

 

CLAUSULA NONA –  o equipamento deverá ser entregue pela LOCATÁRIA  no final do 

prazo contratado, em boas condições, salvos os desgastes naturais do uso normal. 

 

CLAUSULA DÉCIMA –  Por ocasião da devolução do EQUIPAMENTO, será procedida 

pela LOCADORA  uma vistoria de modo a constatar as condições dos mesmos e, caso 

seja verificada qualquer irregularidade, dano ou quebra que não seja proveniente de 
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desgaste natural decorrente do uso normal, a LOCATÁRIA  deverá reembolsar 

imediatamente a LOCADORA  todos os custos necessários a sua total recuperação, 

mediante laudo técnico constatando a irregularidade, e em ocorrendo, apresentar 

orçamento do quantitativo pela locadora. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –  não poderá deslocar o EQUIPAMENTO para outro 

local que não o especificado no contrato sem prévia e expressa autorização da 

LOCADORA , sendo o descumprimento desta clausula motivo para, a critério da 

LOCADORA , a imediata rescisão do contrato e a retirada do EQUIPAMENTO. 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA -   A LOCADORA  atribui ao EQUIPAMENTO 

discriminando no contrato, os valores constantes no documento, a serem corrigidos 

pelo mesmo índice aplicável a correção do aluguel, para efeito de seguros e 

indenizações. 

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA –  Da Rescisão:  em observância aos termos dos 

artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, a parte que decidir rescindir este contrato, deverá 

informar formalmente a outra parte e dar o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para que 

possam ser levantados os andamentos dos trabalhos e encerrá-los sem nenhuma 

pendência, seja(m) ela(s), administrativas, financeira, pessoal ou material. 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – Do Foro:  fica eleito o foro da Comarca de Jaguaré, 

Município do Estado do Espírito Santo, para dirimir quaisquer duvidas ou conflitos 

oriundos e que decorram direta ou indiretamente do presente Contrato. 

 

Estando assim juntos e contratados, assinam as partes este instrumento, em 02 (duas) 

via de igual teor e forma, para que se produzam os efeitos legais e desejados. 
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Câmara Municipal de Jaguaré, ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2018 (dois 

mil e dezoito). 

 

João Vanes dos Santos 

Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré 

CONTRATANTE 

 

 

 

Marcelo Faustini 

Sócio/Proprietário 

Linhares Suprimentos para Informática LTDA EPP 

CONTRATADA 

 

 

 

 


