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CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2020 

Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI/ES e COMPBRAS 

INFORMÁTICA LTDA-EPP 

 

Pelo presente instrumento contratual regido pelas normas de DIREITO PÚBLICO, A 

CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.º 31.727.449.0001-80, com sede 

na Rua Satyro França, 95, Centro, Muqui – ES; representada pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Senhor HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado à Fazenda Candura, Zona Rural, Muqui-ES, inscrito no CPF sob Nº 

074.015.607-12 e portador do RG Nº 1.347.091-ES; e do outro lado COMPBRAS 

INFORMÁTICA LTDA - EPP, empresa privada, adiante denominada Contratada, inscrita 

no CNPJ sob o nº 07.445.749/0001-91, localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, 

nº 54 – Loja 104 – Maria Ortiz – Cachoeiro de Itapemirim – ES, CEP 29.300-500, neste 

ato representado pelo Senhor RICARDO SOUZA DOS SANTOS, sócio-gerente, CPF nº 

027.805.207-01, resolvem mutuamente celebrar o presente instrumento contratual, nos 

termos aqui pactuados, mediante as cláusulas e condições a seguir, fundamentada nos 

termos da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993 e suas ulteriores alterações.  

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente tem como OBJETO, os bens móveis de propriedade do LOCADOR, livre de 

vícios ou outros problemas que possam impossibilitar o funcionamento normal, conforme 

TABELA 1 abaixo: 

 

TABELA 01 

Item Patrimônio Modelo Acessórios 
Setor / 

Localização 

1 

0716 

S/N.: 

U62267H1J821302 
 

Multifuncional 

Brother MFC-

8890DW 

Toner, cilindro, 

cabo força, 

Bandejas de 

suporte papel 

 

CÂMARA 

MUNICIPAL DE 

MUQUI 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Parágrafo Primeiro: O bem móvel entregue na data da assinatura deste contrato, pelo 

LOCADOR à LOCATÁRIA, a qual aceita expressamente possui as características 

contidas no auto de vistoria em anexo, elaborado por técnicos competentes. 

Parágrafo Segundo: Caso se faça necessário, o locador poderá substituir a impressora 

constante na tabela da Cláusula Primeira. Esta substituição ocorrerá quando a 

impressora apresentar problemas ou não estiver atendendo a necessidade do setor, no 

entanto, qualquer modificação deverá ser registrada e autorizada por e-mail, evitando 

assim a necessidade de aditivos contratuais referentes a essas substituições bastando, 

tão somente, anexar ao contrato a TABELA 1, com os dados atualizados, referente à 

substituição, assinada por ambas as partes deste contrato. 

Parágrafo Terceiro: Toda Impressora utilizada possuirá placa com número de 

patrimônio, identificando o locador, e será entregue com Nota Fiscal para que o 

transporte seja acobertado. Essa nota fiscal conterá o número de série e modelo da 

impressora. O CFOP de emissão será o 5.949 para operações internas, ou 6.949 em 

caso de operações interestaduais. Da mesma forma, quando do retorno do bem, o 

locatário deverá emitir a nota fiscal para acobertar o transporte do bem de volta para o 

locador. 

Parágrafo Quarto: Toda substituição definitiva da impressora será procedida mediante a 

emissão da Nota Fiscal por parte do locador, e da mesma forma da parte do locatário, no 

caso da devolução da impressora em questão.  

Parágrafo Quinto: Caso a impressora seja recolhida por falta de pagamento ou qualquer 

outro motivo, o locatário deverá emitir a Nota Fiscal de Devolução da impressora locada, 

contendo os mesmos dados da Nota Fiscal de Entrada.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO CONTRATUAL 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo estender-se por 

igual(is) e sucessivo(s) período(s), limitado a 48 (quarenta e oito) meses, de acordo com 

o art. 57, inc. IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, iniciando-se sua vigência 

na data da assinatura.  

http://www.camaramuqui.es.gov.br/
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Parágrafo Primeiro: Após o encerramento do contrato a impressora descrita no presente 

instrumento ou outra proveniente de substituição, constante no auto de vistoria anexado 

neste contrato, deverá ser devolvida nas condições a qual foi entregue, salvo o desgaste 

natural (quantidade de páginas impressas x desgaste), bem como os acessórios 

fornecidos, constante na TABELA 1. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DEVERES DA LOCATÁRIA 

A LOCATÁRIA se compromete em comunicar, imediatamente, todas e quaisquer formas 

de ameaça realizadas por terceiros contra a impressora ora cedida, bem como:  

a) Confiar ao LOCADOR o direito de fiscalização da impressora Locada; 

b) Defender a posse da referida máquina; 

c) Realizar o pagamento de quaisquer defeitos ou danos causados a impressora, desde 

que estes danos não sejam provenientes do desgaste natural do equipamento; 

d) Consumir, na impressora locada, suprimentos fornecidos única e exclusivamente 

pela LOCADORA, de acordo com o preço e demais condições previstas na cláusula 

quinta; 

e) Não realizar qualquer tipo de intervenção técnica na impressora tais como reparos 

eletrônicos, desatolamento de papel, entre outros, desde que seja autorizados pelo 

locador; 

f) Consumir franquia de 3.000 (Três Mil) cópias (feitas pelo locatário) por mês com 

insumos fornecidos única e exclusivamente pelo LOCADOR, de acordo com o 

preço e demais condições previstos nas cláusulas quinta e sexta; 

g) Todo e qualquer tipo de trabalho executado na impressora, como impressão ou cópia, 

será realizado único e exclusivamente por algum funcionário da LOCATÁRIA, eximindo o 

locador dessas atividades;  

h) Cabem ao descumprimento de qualquer um destes itens, a rescisão deste contrato e 

suas penalidades. 

http://www.camaramuqui.es.gov.br/
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i) É de inteira responsabilidade da LOCATÁRIA a impressora, no que diz respeito a 

acidentes naturais (descargas elétricas, enchentes, etc) ou em caso de avarias 

provenientes de mau uso como, por exemplo, quedas ou furtos.  

j) A locatária está proibida de sublocar a impressora ou utilizá-la de forma diferente do 

propósito previsto.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DEVERES DO LOCADOR 

O LOCADOR se compromete a manter a impressora ora locada em pleno 

funcionamento.  

Parágrafo Primeiro: Em caso de funcionamento indevido, referente ao desgaste natural 

do equipamento, o LOCADOR se compromete a repará-lo no prazo máximo de 24h. 

(vinte e quatro horas), a partir do recebimento da comunicação do problema e entrega da 

impressora no estabelecimento do locador, devidamente registrado pelo e-mail 

economic_printer@hotmail.com. Se em 24h. não houver solução do problema, o 

equipamento será substituído. 

Parágrafo Segundo: O LOCADOR compromete-se a entregar o(s) toner(s) de segunda a 

sexta, em horário comercial, num prazo não superior a 5 (cinco) horas úteis. A impressora 

por estar locada numa cidade diferente da sede da empresa do locador, terá 2 (dois) 

toner’s reservas. Portanto, assim que um toner acabar a locatária terá tempo hábil de 

enviá-lo ao locador sem ficar com a impressora parada por falta de suprimento. O 

transporte desses toner’s, em todos os sentidos, fica sob a responsabilidade do locador.  

Parágrafo Terceiro: Caso a Impressora apresente algum problema, a assistência técnica 

será toda realizada na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, o que permitirá maior 

flexibilidade e agilidade no atendimento. No caso da impressora que estiver em outra 

cidade, a manutenção será também no prazo não superior à 24h. (vinte e quatro horas), a 

partir do momento que a impressora estiver na empresa do locador, em Cachoeiro de 

Itapemirim.  

http://www.camaramuqui.es.gov.br/
mailto:economic_printer@hotmail.com
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Parágrafo Quarto: Caso seja constatado que o problema não é proveniente da 

impressora, ou seja, suponhamos que o problema seja de usuário, computador, rede, 

etc., será cobrado por visita o valor de R$ 80,00 (Oitenta Reais).  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DA LOCAÇÃO 

A LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR o valor de R$ 140,00 (Cento e quarenta reais) 

mensal por uma franquia de 3.000 (três mil) impressões/cópias/mês. Caso o locatário 

exceda essa quantidade, será cobrado um valor adicional de R$ 0,046 (Zero vírgula zero 

quarenta e seis centavos de real) por cada impressão/cópia excedida. O valor descrito 

juntamente com a quantidade da franquia de cópias, é referente a 1 (uma) impressora, 

conforme descrita na TABELA 1, da Cláusula Primeira.  

Parágrafo Primeiro: Mensalmente um técnico da COMPBRAS Informática Ltda EPP 

realizará uma vistoria na impressora e fará uma impressão do relatório da impressora, 

onde consta a quantidade de páginas impressas, isto acompanhado de um técnico 

responsável da LOCATÁRIA. A leitura também poderá ser feita por telefone e por um 

software de gerenciamento de impressão que deverá ser instalado no servidor ou 

máquina equivalente assim que a impressora for instalada. Após essa impressão dos 

relatórios, será emitida uma FATURA juntamente com um BOLETO, para pagamento. 

Parágrafo Segundo: Todos os pagamentos efetuados entre as contratantes serão 

precedidos de recibo, o qual deverá mencionar pormenorizadamente todos os valores. 

Conforme código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim artigo 74 § 5º, item 4, 

como a locação de bens móveis não é fato gerador do ISS, não há como o Município 

exigir emissão de nota fiscal respectiva, relativamente à cobrança pela locação do bem, 

devendo a receita relativa à locação ser reconhecida através da emissão de recibo, ou 

mesmo através do contrato de locação firmado entre as partes envolvidas. A ausência da 

Nota Fiscal, não exime o locador das responsabilidades tributárias. 

Parágrafo Terceiro: O relatório da impressora será emitido no último dia útil do mês e o 

pagamento será efetuado mensalmente, até o dia 10 (Dez). 

http://www.camaramuqui.es.gov.br/
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Parágrafo Quarto: A franquia de 3.000 (três mil) impressões/cópias deverá ser 

consumida sempre no mês vigente, não sendo acumulativas para o mês seguinte. 

Parágrafo Quinto: O reajuste dos valores serão feitos anualmente, com base no 

IGPM/FGV, acumulado nos 12 (doze) meses anteriores, ou, caso este índice venha a ser 

extinto, pelo acumulado do índice legal que vier a substituí-lo. Esse reajuste será tanto no 

valor do aluguel quanto no valor da impressão/cópia excedida. 

Parágrafo sexto: Caso haja atraso no pagamento do aluguel a LOCATÁRIA dá o direito 

ao LOCADOR de realizar a cobrança por todos os meios permitidos em Direito. As 

faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de juros de 0,33% ao dia de atraso, 

ou fração e acrescidas de Multa de 2% (dois por cento).  

Parágrafo Sétimo: O recurso para cobrir as despesas do presente contrato correrá por 

conta de dotação específica própria do orçamento vigente.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA INSTALAÇÃO 

A instalação da impressora ficará por conta dos técnicos qualificados do LOCADOR ou 

por alguma pessoa autorizada e tecnicamente qualificada da locatária, juntamente com 

um responsável pela área de informática da locatária. Já as especificações do local 

ficarão a cargo da LOCATÁRIA, sendo que a mesma se compromete a destinar local 

ventilado e com estrutura compatível para utilização perfeita da impressora. 

Parágrafo Primeiro: Resta desde já vedado à LOCATÁRIA modificar ou alterar o local o 

qual a impressora foi instalada. Caso se faça necessária tal mudança, a mesma deverá 

notificar previamente ao LOCADOR para que técnicos especializados realizem /autorizem 

a referida mudança. 

Parágrafo Segundo: Os técnicos se comprometem a instalar a impressora e a colocar 

em perfeito funcionamento, bem como prestar treinamento explicativo sobre 

funcionamento e utilização da mesma, os quais serão vinculados ao LOCADOR. 

Parágrafo Terceiro: Todas as visitas, bem como a entrega, montagem e colocação da 

impressora em funcionamento serão seguidas de pedidos especificando a data, os tipos 

http://www.camaramuqui.es.gov.br/
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e quais os atendimentos foram prestados, fazendo-se sempre a prova destes ao 

LOCADOR. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

Caberá ao LOCADOR fiscalizar a impressora locada, bem como verificar seu devido 

funcionamento e a disposição das mesmas no espaço físico, evitando-se com isso 

prejuízos e deteriorações indevidas. Tais visitas ocorrerão a qualquer dia e horário. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

a) Constitui motivos para rescisão do presente Contrato a ocorrência de qualquer 

uma das hipóteses descritas no artigo 78 da Lei 8.666/93, sendo adotados os 

procedimentos delineados nos artigos 79 e 80 do mesmo Diploma Legal;  

b) O Contrato poderá, ainda, ser rescindido a qualquer tempo, por conveniência 

administrativa do Locatário, mediante comunicação a Locadora por escrito e com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

c) Poderá ainda ser rescindido o contrato por acordo entre as partes, caso em que 

não haverá pagamento indenizatório por nenhuma das partes.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO DE ELEIÇÃO 

O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo, as 

quais elegem o foro da cidade de Muqui - ES, para dirimirem quaisquer dúvidas 

provenientes da execução e cumprimento do mesmo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ao presente contrato serão resolvidos consoante aplicação dos 

Princípios Constitucionais inerentes à Administração Pública, da Constituição Federal de 

1988, da Constituição do Estado do Espírito Santo e da Lei Orgânica do Município de 

Muqui, além da Lei n.º 8.666/93 com suas respectivas alterações, e, subsidiariamente do 

Código Civil e demais legislação vigente.   

http://www.camaramuqui.es.gov.br/
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Assim, justos e acordados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor, para 

todos os fins de direito, na presença das testemunhas signatárias. 

 

Fazem parte do presente instrumento, os documentos que descreve a impressora e os 

Manuais de Utilização. 

 

Muqui-ES, em 05 de Maio de 2020. 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI 

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO 

 

 

COMPBRAS INFORMÁTICA LTDA  

RICARDO SOUZA DOS SANTO

 

Testemunhas: 

 

____________________________  ______________________________ 

Leonardo Costa Gonçalves   Maria de Lourdes Medeiros Inácio 

CPF:                                                         CPF:  
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