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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 012/2020. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01373/2020. 

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2019 – BOA ESPERANÇA/ES. 

 

“CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
LARANJA DA TERRA E A EMPRESA DM 
SOLUTIONS LTDA ME”.  

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJA DA TERRA/ES, pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Avenida Germano Stabenow, s/n, Laranja da Terra/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
14.790.251/0001-21, por intermédio de seu Gestor, o Secretário Municipal de Saúde, Sr. CARLOS ALBERTO 
JARSKE, brasileiro, solteiro, servidor público, CPF nº 019.974.217-04, RG nº 1.214.635-SESP/ES, residente 
neste município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa DM 
SOLUTIONS LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 14.691.528/0001-69, estabelecida na Travessa Elza 
Benetti Machado, n° 07, Sala 21, Centro, Colatina/ES, Cep nº 29700-170, neste ato representada por 
MARCEL MORAES STEFENONI, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CI RG nº. 1.812.902-SPTC/ES, 
e CPF nº. 094.603.447-80, doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com o Processo 
Administrativo n° 01373/2020 – Adesão a Ata de Registro de Preços do Município de Boa Esperança, 
mediante as seguintes clausulas e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e Impressoras Coloridas, Mediante Sistema de 
Registro de Preços, destinadas à realização de cópias/impressões/digitalizações, novas e de primeiro uso, 
não contendo partes ou peças usadas nem reformadas, incluindo o fornecimento de peças, acessórios, 
assistência técnica, manutenção, material de consumo, exceto papel, e quaisquer outros encargos 
necessários à plena execução dos serviços que serão disponibilizados de acordo com a necessidade do 
Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra, conforme discriminado no Processo nº 6.003/2019 e de 
acordo com as especificações e detalhamentos do Anexo I do Pregão Presencial nº 018/2019 que, juntamente 
com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2019 – BOA ESPERANÇA/ES. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

2.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas no 
edital da licitação, Pregão Presencial nº 018/2019 e, principalmente, observando as disposições estabelecidas 
pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, bem como 
a Lei Complementar nº 123/2006, respondendo a parte inadimplente pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial.  

2.2. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato, a associação da 
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, salvo prévia e expressa autorização 
do CONTRATANTE e desde que não afete a boa execução deste Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  

3.1. O valor global do presente contrato é de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta Reais).  
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3.2. O preço acima referido, constante do resultado final do processo licitatório em referência, deverá se 
manter fixo e irretratável. 

3.3. Nos preços já estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto contratado.  

3.4. O valor total deste contrato, notadamente à proposta da CONTRATADA, sendo o (s) seguinte (s) preço 
(s) unitário (s) por item:  

Item Código Quant Und Especificação Valor 
Unit 

Valor Total 

01 0000404 75.000 PG COPIA/IMPRESSÃO tamanho a4 
monocromática, equipamentos: 

Multifuncional monocromática – tipo 
i, ii, iv 

0,09 6.750,00 

 6.750,00 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

4.1. A instalação dos equipamentos deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias úteis após a expedição da 
Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, contando-se o prazo a partir da 
comunicação formal que será efetuada via email ou outro meio hábil.  

4.2. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados em dias úteis no horário de expediente de segunda 
a sexta de 07h às 16h nos lugares definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, situada na Av. Germano 
Stabenow, s/n, neste Município, bem como a cópia reprográfica da Ordem de Fornecimento, juntamente com 
a nota fiscal eletrônica, na qual deve constar, as descrições das máquinas novas.  

4.3. A empresa contratada deverá instalar os objetos deste Termo embalado e protegido contra estragos na 
viagem, e, aquele que vier desmontado deve ser montado e/ou instalado pela empresa vencedora no local 
determinado pela Secretaria Municipal de Saúde.  

4.4. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, frete, descarga, embalagem, 
seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do material.  

4.5. Os equipamentos deverão estar em perfeitas condições de uso e deverão atender plenamente à 
descrição e características constantes neste Termo de Referência, admitindo-se o fornecimento de 
alternativo, recondicionado ou recuperado.  

4.6. Os equipamentos deverão ser de ótima qualidade e atender às especificações técnicas exigidas, 
obedecendo rigorosamente:  

a) Às normas e especificações constantes neste Termo;  

b) Às normas da ISO, ANVISA ou INMETRO conforme especificação e necessidade de cada equipamento 
e/ou material;  

c) Às prescrições e recomendações dos fabricantes.  

4.7. Os equipamentos deverão ser entregues sem avarias, devendo ser identificado com informações 
precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas características como: qualidade, quantidade, 
composição, garantia e origem.  

4.8. Será recusado qualquer equipamento deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, 
bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação.  
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4.9. A empresa vencedora fica obrigada a fornecer suporte técnico pelo período de duração do contrato, 
contados da data da entrega dos equipamentos.  

4.10. Os equipamentos deverão conter o Manual de Instruções (língua portuguesa).  

4.11. Durante o período de contratação dos equipamentos, se os mesmos apresentarem defeitos deverão ser 
reparados e/ou trocados e todas as despesas inerentes à reposição/troca, transportes, etc., correrão por conta 
da empresa vencedora, não cabendo Prefeitura Municipal, qualquer ônus.  

4.12. Deverão ser procedidas pela contratada de forma contínua a assistência técnica, mecânica e 
operacional dos equipamentos instalados, incluindo-se a reposição total de peças, todos os insumos e 
quaisquer outras incidências diretas e/ou indiretas que possam ocorrer, e o fornecimento de materiais e peças 
dos equipamentos, tais como: tonner (original do fabricante), fotorreceptor, cilindro, revelador ou qualquer 
outro elemento ou serviço que seja necessário ao funcionamento permanente pleno e eficaz, de acordo com 
as características técnicas, suprindo automaticamente o material, de forma que não haja a paralisação dos 
serviços, sem quaisquer ônus, encargos ou responsabilidade para o Município, devendo os respectivos 
serviços ser executados dentro do horário de expediente. 

4.13. As manutenções deverão respeitar os seguintes preceitos:  

a) Preventiva: Deverá ser efetuado nos termos e recomendações técnicas do fabricante do equipamento, 
caso necessário durante o período de vigência contratual.  

b) Corretiva: Compreender todos os ajustes, reparos e substituições necessárias, identificadas pelo corpo 
técnico.  

4.14. Caracterizada a necessidade da assistência técnica de qualquer componente do sistema ser efetuada 
na oficina da contratada, esta assumirá a responsabilidade pela retirada e reinstalação do equipamento, bem 
como o ônus do transporte, sem qualquer despesa para o contratante.  

4.15. Deverão ser atendidos os chamados técnicos e pedidos de tonner, realizados pelos Departamentos 
solicitantes em prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a abertura do chamado.  

4.16. A Contratada deverá realizar limpeza total em todos os equipamentos, sempre que necessário ou 
solicitado pela contratante.  

4.17. O Município pagará à futura contratada de acordo com os relatórios de cópias e impressões 
efetivamente realizadas e apresentadas pela contratada.  

4.18. A contratada deverá ser responsável pela retirada dos relatórios onde informa o quantitativo de 
impressões por máquina que servirá para emissão da NF de faturamento. A data de leitura das impressões 
de cópia devera ocorrer entre os dias 01 e 02 de cada mês e a Nota Fiscal será apresentada até o dia 10.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

5.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado de forma parcelada à medida que a necessidade for sendo 
suprida, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, que serão atestados pelo 
Setor Competente.  

5.2. O pagamento será efetuado através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias úteis, onde o 
CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações 
devidas pela CONTRATADA. 

5.3. A nota fiscal será emitida pela adjudicatária em inteira conformidade com as exigências legais e 
contratuais, especialmente as de natureza fiscal, dela constando, ainda: o tipo e nº da Licitação (Pregão 
Presencial nº 018/2019).  

5.4. O pagamento será efetuado, mediante a apresentação ao Município de Laranja da Terra a nota fiscal, 
bem como os documentos de regularidade fiscal exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, e ter 
ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.  
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5.5. Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que modifique as informações 
registradas no Pregão, deverá ser comunicado ao Município de Laranja da Terra, mediante documentação 
própria, para apreciação da autoridade competente.  

5.6. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal (is), o(s) mesmo(s) será (ão) devolvido (s) à 
empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir 
da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.  

5.7. O Município de Laranja da Terra, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato do atesto, o 
objeto adquirido não estiver em perfeita condição ou de acordo com a especificação apresentada e aceita.  

5.8. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

6.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de dotação específica, a saber:  

Órgão: 011 – Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra 

Unidade Orçamentária: 014  - Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra 

Código: 011014.1030100362.108 – Manutenção das Unidades Básicas de Saúde – UBS 

Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Grupo de Fonte: 1 e/ou 2 – Recursos do Exercício Corrente e/ou Recursos dos Exercícios Anteriores 

Fonte de Recurso: 211 0000 – Receita de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde 

Fonte de Recurso: 214 0000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo 
Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA  

7.1. O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro do atual exercício financeiro, a contar da data de 
sua assinatura, prazo este que poderá ser prorrogado através do termo aditivo, mediante comunicação 
escrita, com tempo hábil para tramitação do processo, mantidas as prerrogativas da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES  

8.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:  

8.1.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a instalação e funcionamento dos objetos e as obrigações da 
CONTRATADA.  

8.1.2. Verificar a qualidade do produto em conformidade com as especificações técnicas exigidas no Edital, 
prazo de validade e condições de acondicionamento.  

8.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que estiver em desacordo com as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA.  

8.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.  

8.1.5. Deverá responsabilizar-se pela infraestrutura e instalações elétricas necessárias ao funcionamento do 
equipamento.  

8.1.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor 
competente.  
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8.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no 
objeto recebido, para que sejam corrigidos.  

8.2. Constituem obrigações da CONTRATADA:  

8.2.1. Conferir todos os parâmetros e elementos que subsidiarão os serviços, correndo por sua exclusiva 
responsabilidade a constatação e aferição dos mesmos.  

8.2.2. Assumir inteira responsabilidade técnica pela execução dos serviços, pela confiabilidade e efetividade 
dos trabalhos que executar, obedecendo às recomendações e exigências do fabricante dos materiais.  

8.2.3. Instalar os equipamentos, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do Contrato, no 
local a ser indicado, devendo as instalações adicionais necessárias também ser atendidas no mesmo prazo, 
contados, neste último caso, a partir do recebimento pela Contratada da solicitação da Contratante.  

8.2.4. Instalar os equipamentos em perfeita condição de funcionamento e produtividade, para uso exclusivo 
dos departamentos da Secretaria Municipal de Saúde, nos endereços e nas quantidades indicadas neste 
edital, correndo as despesas por sua exclusiva conta e responsabilidade, inclusive com fornecimento inicial e 
periódico de todo o material de consumo necessário ao bom funcionamento do equipamento, exceto papel, e 
assim, mantê-los durante toda vigência do contrato e o tempo de locação, garantindo a CONTRATANTE o 
uso regular e eficaz do mesmo.  

8.2.5. Notificar a CONTRATANTE da instalação do equipamento para que esta possa proceder o recebimento 
do mesmo.  

8.2.6. Garantir que todos os materiais a serem empregados nos serviços serão de boa qualidade, atendendo 
aos padrões de mercado, e deverão satisfazer as especificações e recomendações do fabricante e 
fornecedor, e nas quantidades necessárias para suprir a demanda.  

8.2.7. Executar, conforme a necessidade, ou chamados, a manutenção técnica, mecânica e operacional dos 
equipamentos instalados, de modo a manter a continuidade dos serviços, a plena e eficaz capacidade 
produtiva, através de pessoal de seu quadro técnico qualificado e sem qualquer ônus, encargos ou 
responsabilidades para a Contratante, devendo os respectivos serviços ser executados por sua conta e 
responsabilidade exclusiva, no local e durante o horário de expediente normal da Secretaria Municipal de 
Saúde de Laranja da Terra, e demais setores, local onde se encontrarão instalados cada um dos 
equipamentos.  

8.2.8. Atender às solicitações para reinstalação de equipamentos decorrente de sua transferência de local, 
no prazo máximo de 01 (um) dia útil, admitindo-se prorrogação por igual período, mediante prévia e expressa 
justificativa da Contratada e autorização da CONTRATANTE, ainda sem quaisquer ônus.  

8.2.9. Efetuar a reposição dos suprimentos do equipamento em até 24 (vinte e quatro) horas a partir do 
chamado técnico, e deixar um tonner de reserva para cada máquina, para que se possa fazer a troca do 
mesmo quando necessário.  

8.2.10. Proceder à substituição do equipamento dependente de assistência técnica por outro em perfeito 
estado de funcionamento no prazo máximo de 01 (um) dia útil, sem ônus para a Contratante e sem prejuízo 
da aplicação das penalidades previstas no Contrato; Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
a partir da comunicação, todas as partes, componentes, acessórios ou peças defeituosas da máquina, 
restabelecendo o seu funcionamento, sem ônus para a Contratante.  

8.2.11. Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessárias para o atendimento das obrigações 
decorrentes do Contrato, tais como ferramentas, transportes, peças, lâmpadas, partes e acessórios da 
impressora, utilizando para isso componentes originais, assim como a presença de um supervisor técnico 
para assegurar o perfeito andamento dos mesmos, sempre que o representante da CONTRATANTE que irá 
fiscalizar o Contrato solicitar.  

8.2.12. Responder pelos vícios e defeitos do equipamento, responsabilizando-se por todas as despesas 
inerentes aos serviços contratados e também por danos a terceiros.  
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8.2.13. Responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, por ações ou omissões de seus empregados, 
prepostos e contratados, das quais resultem danos ou prejuízos a pessoas ou bens, não implicando 
corresponsabilidade da CONTRATANTE, inclusive com sua substituição.  

8.2.14. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito da 
Contratante.  

8.2.15. As máquinas funcionarão em locais adequados com pontos elétricos próprios, sendo que em caso de 
mudança de localização, o departamento responsável solicitará por escrito o serviço à Contratada. As 
despesas decorrentes da remoção dos equipamentos ficarão a cargo da Contratada.  

8.2.16. A operação dos equipamentos deverá ser efetuada por servidores designados pelos Departamentos 
e escolas solicitantes, os quais deverão receber treinamento da Contratada para este fim, sem qualquer ônus 
para o Contratante.  

8.2.17. Deverão ser procedida pela contratada de forma contínua a assistência técnica, mecânica e 
operacional dos equipamentos instalados, incluindo-se a reposição total de peças, todos os insumos e 
quaisquer outras incidências diretas e/ou indiretas que possam ocorrer, e o fornecimento de materiais e peças 
dos equipamentos, tais como: tonner, fotorreceptor, cilindro, revelador ou qualquer outro elemento ou serviço 
que seja necessário ao funcionamento permanente pleno e eficaz, de acordo com as características técnicas, 
suprindo automaticamente o material, de forma que não haja a paralisação dos serviços, sem quaisquer ônus, 
encargos ou responsabilidade para a Prefeitura Municipal, devendo os respectivos serviços ser executados 
dentro do horário de expediente. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES  

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:  

9.1.1. Advertência; 9.1.2. Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 
15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;  

9.1.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total da contratação, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não 
aceito pela CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem de Fornecimento, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;  

9.1.4. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total da contratação, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não 
aceito pela CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias corridos, contados da comunicação oficial;  

9.1.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública, por até 02 anos.  

9.1.6. 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, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

9.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 
CONTRATADA que:  

9.2.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 

9.2.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente;  
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9.2.3. Comportar-se de modo inidôneo;  

9.2.4. Fizer declaração falsa;  

9.2.5. Cometer fraude fiscal;  

9.2.6. Falhar ou fraudar na execução do objeto contratado.  

9.3. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades do item 9.1 por:  

9.3.1. Não se manter em situação regular no decorrer da execução do contrato;  

9.3.2. Descumprir os prazos e condições previstas no contrato.  

9.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos relacionados no item 9.3, a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas.  

9.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração, pode ser aplicada 
à CONTRATADA, juntamente com a multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÔES  

10.1. A critério da CONTRATANTE, obriga-se a CONTRATADA a executar nas mesmas condições deste 
contrato, acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento 
do valor inicial atualizado do contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO  

11.1. A inexecução total ou parcial, do contrato ensejará sua rescisão nos termos dos artigos 78 e seguintes 
da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.  

11.1.2. Ficam reconhecidos os direitos da Administração, em caso da rescisão administrativa, prevista no 
artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO  

12.1. A fiscalização e acompanhamento da entrega dos produtos e/ou a prestação de serviços serão 
exercidos pela Secretaria Municipal de Saúde, através de servidor NILSON ABEL, que se responsabilizará:  

a) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, para verificar 
se encontra em conformidade com todos os aspectos contratados (prazo de entrega, local de entrega, 
observância acerca da qualidade, marca e modelo e demais condições).  

12.2. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, produtos e/ou a prestação de serviços 
que não estiverem de acordo com as exigências.  

12.3. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art.70 
da Lei 8.666/93).  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Laranja da Terra, Estado do Espirito Santo com renúncia de qualquer 
outra, por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento.  

13.2. As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam.  
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Laranja da Terra/ES 09 de Julho de 2020.  

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO JARSKE 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 

 

 

 

MARCEL MORAES STEFENONI 

DM SOLUTIONS LTDA ME 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS 

1ª 2ª 

NOME: NOME: 

ASSINATURA: ASSINATURA: 

CPF OU RG: CPF OU RG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:administracao@laranjadaterra.es.gov.br


  

 

 

Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 – Centro – Laranja da Terra - ES – CEP 29.615-000. 

Contatos: (27) 3736-1007 – E-mail: administracao@laranjadaterra.es.gov.br  CNPJ n° 31.796.097/0001-14 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020. 

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra. 

CONTRATADA: DM SOLUTIONS LTDA ME  

OBJETO: Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e Impressoras Coloridas, Mediante Sistema de 
Registro de Preços, destinadas à realização de cópias/impressões/digitalizações, novas e de primeiro uso, 
não contendo partes ou peças usadas nem reformadas, incluindo o fornecimento de peças, acessórios, 
assistência técnica, manutenção, material de consumo, exceto papel, e quaisquer outros encargos 
necessários à plena execução dos serviços que serão disponibilizados de acordo com a necessidade do 
Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra, conforme discriminado no Processo nº 6.003/2019 e de 
acordo com as especificações e detalhamentos do Anexo I do Pregão Presencial nº 018/2019 que, juntamente 
com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2019 – BOA ESPERANÇA/ES. 

VALOR GLOBAL: R$ 16.700,00. 

VIGÊNCIA: 09/072020 a 31/12/2020. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Órgão: 011 – Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra 

Unidade Orçamentária: 014  - Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra 

Código: 011014.1030100362.108 – Manutenção das Unidades Básicas de Saúde – UBS 

Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Grupo de Fonte: 1 e/ou 2 – Recursos do Exercício Corrente e/ou Recursos dos Exercícios Anteriores 

Fonte de Recurso: 211 0000 – Receita de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde 

Fonte de Recurso: 214 0000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo 
Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde). 

 

mailto:administracao@laranjadaterra.es.gov.br

