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CONTRATO 

 

CONTRATO Nº 10/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 

PROCESSO Nº 2587/2019 

 
 
Contrato de locação que entre si 

celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE 

VILA VELHA e a empresa HME 

SOLUÇÕES LTDA-ME na qualidade de 

LOCATÁRIA e LOCADOR, 
respectivamente, para o fim expresso na 
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, Espírito Santo, inscrita 

no CNPJ-MF Nº 31.801.772/0001-56, neste ato representada por seu Presidente, Sr. 

IVAN CARLINI, brasileiro, casado, RG nº 473.964-SSP-ES, doravante denominada 

LOCATÁRIA,  e, de outro lado, a empresa HME SOLUÇÕES LTDA-ME, pessoa jurídica, 
inscrito no CNPJ Nº 17.212.976/0001-20, com sede a Rua Mestre Gomes, 92, loja 02, 
Glória, Vila Velha/ES Cep 29.122-100,   por sua representante legal, Sra. Rita Zambon, 

brasileira, CNH nº 00738744128, doravante denominado LOCADOR, resolvem, de 

conformidade  com o que consta do PROCESSO Nº 2587/2019,  firmar o presente 
contrato  de locação de 35 (trinta e cinco)  impressoras multifuncionais 
(copiadora/impressora e scanner) mono, 02 (duas) impressoras multifuncionais 
(copiadora/impressora e scanner) colorida, 01 (uma) copiadora/impressora e 01 (um) 
scaner de mesa, com fornecimento toner e/ou suprimento,  com instalação, e estimativa 
máxima de tiragem de  35.000 + 9.000 cópias mono e 3.000 cópias coloridas mensais,  
que se regerá mediante as cláusulas e condições que seguem, bem como pela Lei 
8.666/93, e alterações posteriores: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para locação de 35 
(trinta e cinco)  impressoras multifuncionais (copiadora/impressora e scanner) mono, 02 
(duas) impressoras multifuncionais (copiadora/impressora e scanner) colorida, 01 (uma) 
copiadora/impressora e 01 (um) scaner de mesa, com fornecimento toner e/ou 
suprimento,  com instalação, e estimativa máxima de tiragem de  35.000 cópias mono e 
3.000 cópias coloridas mensais. 
 
Faz parte deste Contrato todos os documentos,  bem como a proposta de preços 
apresentada no Processo Administrativo nº 002587/19 e PREGÃO PRESENCIAL Nº 
007/2019. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DA LOCAÇÃO 
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Destina-se a locação ao atendimento dos Departamentos Administrativos, Diretorias e 
dos Gabinetes de Vereadores da Câmara Municipal de Vila Velha, que necessitam dos 
equipamentos para realização dos serviços diariamente. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

 
O prazo de locação será de 12 (doze) meses, tendo seu início na data de assinatura 
deste contrato, podendo ser prorrogado mediante aditivo contratual celebrado entre as 
partes, que manifestarão interesse por escrito em até 30(trinta) dias antes do término do 
contrato, nos termos da lei.  
 
Também serão permitidos acréscimos e supressões, nos quantitativos permitidos em lei. 
 

CLÁUSULA QUARTA -  DO VALOR  DO ALUGUEL  E DO PAGAMENTO 

 

O valor de cada impressora, bem como o valor unitário da tiragem de cópias, está 

abaixo discriminado. Porém, somente será pago o quantitativo mensal de cópias 

tiradas. A estimativa máxima mensal será de 44.000 (quarenta e quatro mil) cópias 

mono e 3.000 (três mil) cópias coloridas. 

 

Será pago mensalmente o seguinte valor: 
- locação de 35 impressoras multifuncionais (copiadora/impressora e scanner) mono R$ 
1.500,00, mensais; 
- locação de 02 impressoras multifuncionais (copiadora/impressora e scanner) colorida 
R$ 110,00, mensais; 
- locação de 01 copiadora/impressora mono R$ 55,00, mensais; 
-  locação de  01 scamer de mesa R$ 120,83.  
- estimativa máxima de cópias mensais mono  – 44.000, R$ 1.095,00. 
- estimativa máxima de cópias mensais colorida  – 3.000 R$ 450,00. 
  
 
Valor unitário da impressora mono locada R$ 42,85 
Valor unitário da impressora locada colorida R$ 55,00 
Valor unitário da copiadora/impressora R$ 55,00 
Valor unitário de scaner R$ 120,83 
 
Valor unitário da cópia mono R$ 0,02 
Valor unitário da cópia colorida R$ 0,15 
 

O pagamento será feito até o 5º (quinto) dia útil  do mês subseqüente ao vencido, pago 
diretamente ao LOCADOR, após  solicitação à Câmara Municipal de Vila Velha – ES e 
após ser devidamente atestado pelo do fiscal do Contrato, a locação e o quantitativo de 
cópias tiradas no mês, verificada a habilitação da empresa, com a documentação exigida 
na licitação. 
 

Parágrafo primeiro: Em caso de atraso no pagamento do aluguel poderá ser aplicada 
uma multa de 02% (dois por cento) sobre o valor do aluguel. 

Parágrafo segundo: O 1º mês será pago proporcionalmente, da data da assinatura  até 
o último dia do mês. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 
 
Não terá reajuste  o presente contrato nos 12 (doze) meses de vigência deste Contrato. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA– DAS OBRIGAÇOES 

Da Câmara: 
- Verificar a conformidade dos equipamentos nos quantitativos solicitados no Edital. 

-Verificar junto à licitante, as medições dos quantitativos mensalmente. 

-Atestar, através do fiscal, o fornecimento dos serviços mensalmente. 

- Proceder todos os documentos internos, verificando a habilitação da empresa, caso não sejam 

apresentadas as certidões. 

-Realizar os pagamentos conforme especificação do Edital. 

 

Da licitante: 
- Instalar os equipamentos no endereço da LOCATÁRIA e fornecer os toner e demais 
materiais necessários para a execução deste contrato. 

- Fazer a medição mensal dos quantitativos de cópias utilizados, junto com o fiscal do contrato. 

-Proceder  a troca da impressora e/ou do toner, em até 24 horas, em caso de defeito. 
-Requerer o pagamento mensalmente a LOCATÁRIA, formalmente, PROTOCOLIZANDO 
NA CÂMARA, o pedido no prazo previsto, após cada mês de locação com a 
documentação e certidões habilitatórias. 
-Manter as condições de habilitação da empresa para que seja efetuado o pagamento 
mensal. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas do presente contrato correrão à conta da  rubrica 3.3.90.39 (outros serviços 
de terceiros – pessoa jurídica) 

 

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO 

 
Confere à LOCATÁRIA a prerrogativa de, conforme o Art. 58 da Lei 8.666/93: 
- Modificar o contrato unilateralmente, para melhor adequação de finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos do LOCADOR; 
-Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no Inc. I do Art. 79 da Lei 
8.666/93; 
-Fiscalizar a execução deste Contrato; 
De acordo com o artigo 65 da Lei 8.666/93, este contrato poderá ser alterado, 
unilateralmente pelo LOCATÁRIA ou de acordo com as partes,  com as devidas 
justificativas, ou aditado, obrigando-se o LOCATÁRIO, ao aceite de acréscimos e 
supressões conforme a lei. 
O presente contrato poderá ser rescindido pela inexecução total ou parcial, com as 
consequências contratuais e as previstas em Lei de comum acordo entre as partes, ou 
nos casos previstos nos artigos 77, 78 , 79 e 80 da Lei 8.666/93. 
Caso a LOCATÁRIA solicite a rescisão antes do término previsto para encerramento 
deste, pagará uma multa no valor máximo correspondente a 01(um) mês de aluguel. 

 

Parágrafo único: A multa poderá ser dispensada pelo LOCADOR, desobrigando a 
LOCATÁRIA do pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  – DO FORO 
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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 (03) vias de 
igual teor, para um só efeito, depois de lido e achado conforme ao que estipulam, na 
presença de testemunhas. 
 
Vila Velha-ES, 10 de julho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

LOCATÁRIA 

 

 

 

 

 

 

HME SOLUÇÕES LTDA ME 

LOCADOR 

 

 

Testemunhas  1 - ....................................                    

 

                                       CPF...................................                   

 

 

2 - ................................... 

 

CPF..................................  
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ANEXO DO CONTRATO 

 

 

LOTE ÚNICO – LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COPIADORA E SCANER 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO E 

MATERIAL 

UNID QTD VALOR UNIT. 
MENSAL 

VALOR TOTAL 
ANUAL 

  Locação mensal de 
impressoras 
multifuncionais 
(copiadora/impressora) 
MONO –  com 
fornecimento de toner e 
demais suprimentos que 
forem necessários, 
devidamente instalada. 

 
UNI. 

35 R$ 1.500,00 R$ 18.000,00 

  Locação mensal de 
impressoras para cópias 
coloridas com 
fornecimento de toner e 
demais suprimentos que 
forem necessários, 
devidamente instalada. 

 
UNI. 

02 R$ 110,00 R$ 1.320,00 

  Locação mensal scanner 
de mesa com 
fornecimento de 
suprimentos que forem 
necessários, 
devidamente instalado. 

 
UNI. 

01 R$ 120,83 R$ 1.449,96 

 Locação mensal de 
copiadora/impressora, 
com fornecimento de 
suprimentos que forem 
necessários, 
devidamente instalado 

UNI. 01 R$ 55,00 R$ 660,00 

 Página impressa/copiada 
mono (preto e branco) 
(estimativa do 
quantitativo mensal 
máximo -  total de 
cópias) 

 
UNI. 

35.000+9.000 R$ 1.095,00 R$ 13.140,00 

 Página impressa/copiada 
colorida 
(estimativa do 
quantitativo mensal 
máximo -  total de 
cópias) 

 
      UNI. 

3.000 R$ 450,00 R$ 5.400,00 

                                   VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO ANUAL R$ 39.969,96 

 

 

 


