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 CONTRATO Nº 03/2020 
 

 
Contrato que entre si celebram a Câmara 
Municipal de Vila Velha e CAFÉ 
EXPRESS – ALUGUEL E PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS LTDA ME na qualidade de 
LOCATÁRIA e LOCADOR, 
respectivamente, para o fim expresso nas 
cláusulas que o integram. 

 
 
A Câmara Municipal de Vila Velha, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Praça Frei Pedro Palácios, s/n, Prainha, cidade de Vila Velha, E. Santo, 
inscrito no CNPJ-MF sob o nº. 31.801.772/0001-56, neste ato representado por 
seu Presidente, Sr. IVAN CARLINI, doravante denominado LOCATÁRIA e, de 
outro lado, a empresa CAFÉ EXPRESS – ALUGUEL E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 
o nº. 17.339.545/0001-20, com sede na Rua Gelu Vervloet dos Santos, 500, 
Sala 709, Jardim Camburi, Vitória/ES, Cep 29.090-100, neste ato representado 
pelo Sr. STEFAN HEID FURLEY, como seu representante legal, cujo Cpf 
074.908.757-90 e RG nº 1.326.804 SSP-ES, doravante denominada 
LOCADOR, resolvem, de conformidade com o que consta do Processo nº 
6433/19, firmar o presente contrato de locação de uma Máquina de Café 
Expresso, através de execução indireta, que se regerão pela Lei 8.666/93, suas 
alterações bem como as cláusulas e condiçoes que seguem: 
 
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA –  DO OBJETO 
 
 I - Constitui objeto do presente contrato a locação de 01 (uma) Máquina de 
Café Expresso, com Bomba de Imersão e Móbileto, para alocar o equipamento 
na Câmara Municipal de Vila Velha. 
 
II – Fornecimento de insumos, exclusivos, como: café expresso para a máquina 
Sprint Grão Bianchi, bebida láctea e chocolate ao leite. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO  
 
O prazo de locação  do equipamento é de 12 (doze) meses, com início em 17 
de janeiro de 2020. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR  E DO PAGAMENTO 
 
I – O valor do aluguel é de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), por mês, 
totalizando ao final do Contrato R$ 3.120,00 (três mil e cento e vinte reais), que 
o locatário se compromete a efetuar o pagamento até o quinto (5º) dia do mês 
seguinte ao vencido, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, 
devidamente atestada pelo Setor e/ou Departamento competente, e após  a 
verificação das Certidões de Habilitação do Locador 
 
II – O valor total para aquisição de insumos, não poderá ultrapassar R$ 
1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais), até o final do presente 
contrato. 
 
III – Fica obrigado o Locador a manter, durante a execução deste Contrato, 
todas as condições de habilitação exigidas quando do processo que originou 
esta Contratação, que poderá ser verificada pela Contratada, para efetivação 
do pagamento. 
 
IV – A Locatária  pagará ao  Locador o valor contratado, mensalmente, após 
apresentação das faturas, que deverão ser atestadas pelo servidor responsável 
pela fiscalização deste, após a apresentação ou a verificação (pela Locatária), 
mensalmente, das seguintes CND’s regularizadas em consonância com o 
artigo 55, inciso XIII, da lei nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA –  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas desta contratação correrão à conta da DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídicas.  
 
 
 
CLÁUSULA QUINTA –  DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS 
PARTES 
 
I – O Locador se encarregará da assistência técnica dos equipamentos, 
devendo, quando for o caso, substituir por sua conta as partes afetadas pelo 
uso normal, desde que a locatária esteja utilizando exclusivamente o café 
fornecido pelo Locador. 
 
II – Caso a Locatária adquira, mesmo que eventualmente, produtos e/ou 
insumos de outros fornecedores, fica o Locador com direito de retirar o 
equipamento. 
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III – Todos os serviços de reparo e manutenção deverão ser executados pelo 
Locador ou por assistência técnica autorizada por ele, desde que tais reparos e 
manutenções sejam decorrentes do desgaste natural do equipamento. 
 
IV – A Locatária deverá executar todos os serviços necessários para a 
instalação e funcionamento do equipamento, como instalação da rede elétrica e 
em local adequado. 
  
V – A Locatária deverá zelar para que não ocorram danos e/ou depredações ao 
equipamento, seguir rigorosamente as instruções de manipulação e 
funcionamento passadas pelo Locador, e em caso de descumprimento, ficará a 
Locatária responsavel pela reparação dos danos. 
 
VI -  A Locatária deverá manter o equipamento em perfeito estado de 
conservação e limpeza, devendo executar diariamente a limpeza e o 
abastecimento recomendado pela Locador. 
 
VII – A Locatária deverá comunicar imediatamente ao Locador, toda e qualquer 
avaria ocorrida no equipamento e, caso o defeito tenha sido provocado pela 
manipulação incorreta, à responsabilidade da manutenção e da troca das 
peças, será de responsabilidade da Locatária. 
 
VIII – A Locatária, se necessário, deverá autorizar o acesso do pessoal 
autorizado pelo Locador, em horário comercial e previamente agendado para 
inspeção, manutenção, reparo, desligamento e remoção do equipamento. 
 
IX – Fica vedada a cessão, sublocação e transferência do equipamento, sob 
pena da Locatária responder pelo valor atribuído ao equipamento. 
 
X – A Locatária não deverá remover a placa adesiva de identificação, onde 
constam a propriedade e a marca da Locadora. 
 
XI – A falta de cumprimento das obrigações assumidas neste contrato dará o 
direito de rescisão imediata a qualquer parte, independente de aviso prévio e 
de interpelação judicial. 
 
XII – Em caso de incêndio, roubo acidente ou extravio, a Locatária responderá 
pelo valor atribuído pelo equipamento. 
 
XIII – Será designado servidor da Locatária para a fiscalização deste Contrato, 
devendo atestar, mensalmente a prestação dos serviços. 
 
 
CLÁUSULA  SEXTA - DAS SANÇÕES 
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-Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada sobre o valor estimado 
do contratado, as seguintes sanções:   
 
I – Advertência; 
II – Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor estimado do 
Contrato, até o vigésimo dia; 
III – Multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso sobre o valor do estimado 
Contrato, a partir do vigésimo primeiro dia, sem prejuízo das demais 
penalidades;  
IV – Suspensão temporária de  impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a dois anos; 
V – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, consoante inciso IV, art. 87 da lei n.° 8.666/93. 
 
As sanções previstas nos itens I, IV e V poderão ser aplicadas juntamente com 
a dos itens II e III, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
A aplicação das sanções previstas não exclui a possibilidade de aplicação de 
outras, previstas na lei n° 8.666/93.  
 
A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data do recebimento da comunicação. 
  
O valor da multa poderá ser descontado na Nota Fiscal,  caso o valor da multa 
seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
 
Caberá rescisão de Contrato, por ato unilateral e escrito da Administração, nos 
caso previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93. 
 
Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n.° 
8.666/93, sem que haja culpa do Contratado, será este ressarcido dos 
prejuízos regulamentares comprovados que houver sofrido.  
 
A CONTRATADA reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão 
administrativa prevista no artigo 77, da Lei n.° 8666/93. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO   
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A publicação resumida do presente contrato será providenciada pela 
Administração, e será feita no Diário do Poder Legislativo em até 01 (um) mês 
após sua assinatura. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DA DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO  
 
Findo o prazo de locação, a Locatária de compromete a devolver o 
equipamento tal como lhe foi entregue neste ato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
 
Fica eleito o Foro de Vila Velha, Comarca da Capital do Estado do Espírito 
santo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 
E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em duas (duas) 
vias de igual teor, para um só efeito, depois de lido e achado conforme ao que 
estipulam, na presença de duas testemunhas. 
 
 
Vila Velha-ES, 17 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 
_________________________                             
Câmara Municipal de Vila Velha             
Locatária  
 
 
 
________________________________ 
Café Express – Aluguel e Prestação de Serviços Ltda ME 
Locador  
 
Testemunha:   ___________________________________ . 
 
 
 
 
 Testemunha:  ___________________________________ . 
 


