
Câmara Municipa! de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CoNTRATO N.o 007/2019Câman Munlclpal dc
Santr Tcola - ES, na
ÍonnedoarügoSildaLel

0oNTRATO REFERENTE À tOCaçÃo DE
/,1'PRESSORAS E M IJLTIFIJ N CION AL QU E
CELEBRAM ENTRE S/ A CÂUNNA
MUNICIPAL DE SAA/TA TERES//ES E A
EMPRESA LMPACTO SERyrçOs GERATS
LTDA ME PELAS SEGU'ATES
âLAUSULAS E CONDTçOES,

CÂfUenA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ ES, pessoa jurídica de direito público
interno, inscríta no CNPJ sob o número 01.62g.ozbiooot-i 0, situada na Rua Darty
Nerty Vervloet, no 434, Santa Teresa/ES, neste ato representada por seu presidente
BRUNo HENRIQUES ARAÚJO, brasileiro, casado, Ágente político, inscrito no CpF
sob número 077.190.847-90, residente e domiciliadJno MunicípÍo e Comarca de
santa Teresa/ES, doravante denominado CoNTRATANTE e a Empresa IMpACTO
SERVIÇOS GERATS LTDA ME, pessoa lurioica oe orra-to privado, inscrita no CNpJ
sob o nÚmero 09.353.600/0001-08, com sede na Rua Jerônimo Vervloet, 46,centro, santa Teresa/ES, doravante denominada coNTRATADA, 

'rqri
representado por seu administrador MARCELO FREDERlCõ GUÉTER, brasileiio,
casado, empresário, inscrito no cPF sob o no 096.1 10.367-10 e cl no 1 .6gg.603-
ES, residente e domiciliado em Santa Teresa/ES, tem entre sijusta e acordada a
celebração deste Contrato nos termos da Lei no 8.666/g3 e alteiações posteriores,
mediante as seguintes cláusutas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1 - O presente contrato tem como objeto a locação de 03 impressoras Hp M401dne
01 multifuncional Hp 426FDW ou similares,

1.1- Alem dos equipamentos d
manutenção e o toner.
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DA FRANQUIA

2 - Afranquia mensal de copias e/ou impressÕes nos equipamentos locados será
de 5.000 páginas.

2'1 - O contador de página dos equipamentos locados serão vistoriados
mensalmente por funcionário do Contratado via acesso remoto ou software
instalado em um dos computadores da Contratante. Nos meses em que não atingir
a franquia mínima, as páginas remanescentes não serão acumuladas para o més
seguinte.

2.2 - Será cobrado o valor de R$ _0,09 (nove centavos) por copia/impressão
excedente da quantidade mensal da franquia.

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

1 - A. despesas objeto deste contrato correrão por conta do orçamento deste
Poder Legislativo, na Dotação 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA QUARTA
PRAZO

4 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze)meses, contado da
assinatura do presente.

GLÁUSULA QUINTA

equipamentos objeto deste contrato o valor de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e
cinco reals) mensais.

5.2 - Fica estimado o varor máximo para pagamento
excedentes durante a vigência do contrato em Rg 4.000,00 (Quatro mil reais).

Rua Darly Nerty Vervloet, 434 - Centro - CEP 29650-000 - Santa Teresa - ES
Tel. (27) 3259-1474 / 3259-1803 - CNPJ 01 628 670/0001-10 - cmst@camarasantateresa.es.gov.br



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

5.3 - O Valor total máximo do contrato será de R$ g.100,00 (Nove mil e cem reais).

5.4 - O pagamento será efetuado na Tesouraria até o quinto dia útil de cada mês,
mediante apresentação de Nota Fiscal.

I 5 - A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas,
fiscais e comerciais ou indenizaçÕes, não transfere á Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado.

CLÁUSULA SEXTA

6 - O acompanhamento e a fiscalizaçáo deste Contrato, assim como o recebimento
e a conferência dos serviços prestados, serão realizados pelo Servidor Sr. Rodrigo
Rondelli.

7- A CONTRATADA compromete-se, durante a vigência deste Contrato, a :

| - Manter os equipamentos em perfeitas condiçÕes de funcionamento, sem
qualquer Ônus para a Contratante, até o final do presente contrato de locação,
prorrogado ou não. Cobrindo totalmente manutenção preventiva e corretiva (desde
que solicitada pelo cliente);

!l - Fornecer o material de consumo (toner), peças e demais materiais a serem
aplicados nos equipamentos respeitando as especificaçÕes do fabricante, no qual
se refere;

lll - A manutenção preventiva e a troca de elementos. Caso ocorra algum defeito
nos equipamentos que necessite de maior atenção, os mesmos serão substituídos

CLÁUSULA SÉTIMA

sem ônus para a locatária;

lV - Oferecer plena garantia do
da respectiva instaÍação, obed
equipamentos, objeto do p , ser previamente revisado, dentro dos
mais rigorosos padrões trole de qualidade.
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V - Entregar e ínstalar os equipamentos no local indicado pela Contratante, em
perfeitas condições de servir ao uso a que se destina. As despesas de preparação
das instalaçÕes elétricas e de rede, entretanto, são de responsabilidade exclusiva
da Contratante, a qual receberá da Contratada as especifÍcações correspondentes;

Vl , E de responsabilidade do Contratado, por si ou por terceíros por ela
credenciados, em ambas as hipóteses sem quaiquer ônus para a Contratante, os
serviços técnicos e de manutenção e reparo dos equipamentos, substituindo,
também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em decorrência
do uso normal. Esses Serviços serão prestados exclusivamente durante o horário
de expediente comercial do Contratante. Os chamados para manutenção corretiva
serão efetuados atendidos no prazo máximo de 72 horas (Exceto bomingos e
Feriados).

8 - A CONTRATANTE, através da Secretaria Administrativa, compromete- se,
durante a vigência deste Contrato:

I - Utilizar os equipamentos com zelo, responsabilizandose por arcar com as avarias
e despesas que ocorrem por mau uso dos equipamentos, ficando ciente que deverá
usar estufa, para o papel, em locais que apresentarem umidade para armazenar os
papeis que serão utilizados nas impressoras. Fica ciente ainda que para utilização
de impressão em papéis especiais, deverá configurar a impressora, e adquirir papel
ou transparência especifico para laserjet. Deverá também após o expediente,
feriado e finais de semana, retirar todo papel na bandeja da impressora e
armazená-los em local desprovido de umidade;

ll - Usar os equipamentos corretamente e não sublocar, ceder nem transferir a
locação, total ou parcialmente;

lll - Manter os equipamentos no local exato da instalação. eualquer mudança so

CLAUSULA OITAVA

será permitida mediante o p e expresso consentimento do Contratado;

lV - Não introduzir modi er natureza nos equipamentos;
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V'- Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade e de posse do
Contratado sobre os equipamentos, inclusive impedindo sua penhora, sequestro,
arresto, arrecadação, etc., por terceiros, notificando-os sobre os direitos de
propriedade e de posse do contratado sobre os equipamentos;

Vl - Comunicar imediatamente ao Contratado qualquer intervenção ou violação por
terceiros de qualquer dos seus direitos em relação aos equipamentos;

Vll - Permitir o acesso de pessoal autorizado do Contratado ou por ele designado
para a realização da manutenção ou reparos dos equípamentos e, ainda, para o seu
desligamento ou remoção, nas hipoteses cabíveis;

Vlll - Responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutitização dos
equipamentos, bem como pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações
previstas neste contrato ou em lei;

lX - Não permitir que terceiros não autorizados ou não credenciados pelo
Contratado intervenham nas partes e nos componentes Ínternos dos equipamentos;

X - Qualquer defeito de funcionamento dos equipamentos deverá ser comunicado
pela Contratante à Contratada que realizará o atendimento via acesso remoto, ou
enviará o técnico no prazo máxirno de72 horas, a contar da notiÍicação informada
via telefone ou e-mail pela locatária. Tel: (22) ggglB- 67g2. E-mail:
marco uetler@ hotma i l. com ;

XI - E dever ainda da contratada, findo o contrato, restituir os equipamentos, objeto
do presente contrato, no estado em que as recebeu, salvo deteriorações naturais ao
uso regular;

Xll - Manter intacto adesivo de identificação do Contratado como sendo proprietária
dos equipamentos objeto do p
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9 - Ocorrendo as situações previstas nos Artíg os 17
8.666/93, o presente contrato poderá ser rescinàido na
Artigo 79.

CLÁUSULA DÉCIMA
DO FORO

e 78 da Lei Federal no
forma prescrita em seu

10 - As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Teresa, Estado do Espírito
Santo, com renúncia expressa a qualquer outro para solução de quaisquer questÕes
oriundas do presente instrumento contratual.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, rubricadas, para todos os fins de direito, na presença dé
testemunhas.

Santa Teresa/Es, 05 de Setembro de 2019.

Brufr Hen Araújo
Presidente

CONTRATANTE

USULA NONA

inistrador

Nom Rondelli
.477-10

cir Rasseli
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