
CAMARA MUNICIPAL DE SARAPUi
Estado do 850 Paulo

Plenério Alexandre Chauar
Rua Antonio Benedito de Almeida, 22

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapui
Tel.: 3276-1488 - email: cmsarapui@hotmail.com

CONTRATO N0 04/2018

CONTRATO DE LOCAcAO DE EQUIPAMENTO

Termo de Contrato celebrado entre a Céimara Municipal de Sarapui, Estado de 350
Paulo, e a Empresa ADRIANO PERELRA RAMOS SARAPUl ME.

Pelo presente instrumento de contrato, celebram entre si, CAR/[ARA MUNICIPAL DE
SARAPUi, pessoa juridica de direito pfiblico, inscrita no CNPJ/MF sob n“
67.359.950/0001-88, com sede em Sarapui, Estado de 850 Paulo, 5 Rue Benedito de
Almeida, 11° 22, Vila Ana Maria, neste ato, representada por sua Presidente, a Vereadora
Maria José Vieira dos Santos, portadora do RG 32.835.199-4 e CPF 267.004.778-59,
doravante denominada apenas CONTRATANTE e, de outro lado a Empresa,
ADRIANO PEREIRA RAMOS SARAPUi ME, inscrita no CNPJ sob no
09.015.720/0001-03, corn sede a RUA Augusto Ayres da Silva, 59 ——- Morada do Sol —
Sarapui — SP, neste ato representado pelo seu proprietario Sr. ADRIANO PEREIRA
RAMOS, portador do RG 27.515.596-4 e CPF 283.432.178-70, ora em diante
denominada simplesmente CONTRATADA, tém entre si como justos e acordados a
celebraoéio do presente contrato, mediante clausulas e condiefies seguintes:

CLAUSULA 01 - D0 OBJETO

1.1 —— Contratraeao de Empresa para Prestaeao de Servioos de Locaofio de (01) uma
IMPRESSORA BROTHER.

1.1.1 — A locadora obriga-se a forneoer os serviqos constantes em mfio de obra
técnica e cornum, peoas de reposieao, kits cilindro, cartuchos de toner, rolo fusor,
rolo pressor e borrachas, sendo franquia dc 3.000 (trés mil) copias no valor de R$
150,00 (cento e cinqflenta reais) mensais, mais R$ 0,05 (cinco centavos) por copia
excedente.

CLAUSULA 02 — DA VIGENCIA

2.1 - O Contrato tera vigéncia de 12 (dose) meses podendo ser prorrogado a critério das
partes, nos limites legais permitidos no artigo 57, inoiso IV da Lei n° 8666/1993.
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2.2 - A empresa contratada devera assinar o contrato dentro do, no maximo 03 (trés)
d1as, apos a convocaofio feita pela Cfimara, sob pena de multa prevista no sub-item 6.1
deste contrato, sern prejujzo das demais sanooes previstas na Lei.

2.3 — Este contrato podera a qualquer tempo, ser aditado para adequaooes as disposiooes
governamentais aplicaveis a espécie.

CLAUSULA 03. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1 — Cumprir fielmente corn as condiooes contratuais estabelecidas no presente
instrumento.

3.2 - Substituir o equipamento instalado, na forma de comodato (empréstimo), em
apenas e tao somente por defeito de fabricaqfio;

3.3 — Solucionar, no menor prazo possivel, problemas relacionados com o servioo
contratado. .

04. CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 - Mensalidade: O contratante pagara a contratada o valor mensal do R$ 150,00
(cento e cinqflenta reais) 6 RS 0,05 (cinco centavos) por copia excedente.

4.2 — O pagamento seré. feito pela Contratante, em até 30 (trinta) dias apos a efetiva
prestaofio de servioo e a apresentaqao do Documento Fiscal (apés emissfio do devido
empenho), devidamente conferido e liberado polo setor responsavel, através da conta
corrente do vendedor constante na proposta, valendo como recibo o comprovante do
deposito.

4.4 - Devera constar no documento fiscal: O mimero do contrato, o valor total, bem
como Banco, n.° da Conta Corrente e Agéncia bancaria, sem as quais o pagamento
podera ficar retido por falta de informaofio fimdamental.

4.5 - A Contratante reserva—se o direito de descontar do pagamento devido a empresa, os
valores correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas por
descumprimento de clausulas contratuais, bem como os tributos e contribuiooes devidos
e permitidos em lei.

4.6 - Se forern constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se—é o prazo de
venc1mento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentaofio dos
documentos corrigidos.
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CLAUSULA 05 - DAS CONDICOES DE REAJUSTES

5.1 — Em caso do prorrogacfio, os precos estipulados neste instrumento, para os
sorvicos objeto deste contrato, serfio reaj ustados ulna vez por ano, tendo como data base
0 més de assinatura do contrato. Caso ocorra, o locador devera solicitar a Camara o
reequilibrio, comprovando dcvidamente o aumento dos produtos, através de planilhas
dc custos, com antecedéncia a entrega do produto.

CLAUSULA 06 - DAS MULTAS E SANCOES

6.1 - Pclo inadimplemento de qualquer condicao ou clausula deste contrato, ou pela
inexccucao total on parcial do mesmo, a Camara Municipal de Sarapui aplicara as
seguintcs sancdes, de acordo com a infracao cometida, garantida a defesa prévia:

6.1.1 - Adverténcia;

6.1.2 - Multa de 1% (urn por canto) do valor do contrato por dia de atraso na cntrega do
produto solicitado;

6.1.3 - Multa de 1% (urn por canto) do valor do contrato por dia de atraso na
substituicao dos produtos e servicos que n50 estiverem dc acordo com o exigido nestc
contrato.

6.1.4 - Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato a cada interrupcfio no
fornecimcnto.

6.1.5 - Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, pclo dcscumprimento a
qualquer clausula deste contrato.

6.1.6 - A incidéncia, por 10 (dez) dias nos itens 6.1.2 :21 6.1.4, (isoladamente on em
conjunto) on, em caso de falta grave ou reincidéncia dos motivos quc levaram a Cfimara
Municipal de Sarapui a aplicar as sancr'ies previstas neste edital, o Contrato podera ser
rcscindido, caso em qua sera cobrada a multa dc 20 % (vinte por canto) do valor do
contrato.

6.1.7 - A recusa da Contratada em assinar o Contrato, ou o seu nao comparecimento
para a assinatura no prazo previsto neste, caracterizara o descumprimento integral das
obrigacées assumidas na proposta, sujeitando-a ao pagamcnto dc multa de 20% (vinte
por cento) do valor do contrato,sem que caiba a Contratada direito a indenizacao de
qualquer espécie;

6.2 - Sem prej uizo das sancoes previstas no item 6.] e sub-items, poderao ser aplicadas a
inadimplcntc outras contidas na LEI.
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6.3 - A rescisfio dar-se-a também, automatica e independentemente de qualquer aviso
judicial ou extrajudicial, se ocorrer qualquer das hipoteses previstas no attigo 78 incisos
da LEI.

6.4 - Os casos de rescisao contratual sci-5.0 formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

6.5 - O Contrato sera rescindido pela contratante a qualquer tempo, sem prejuizo das
multas e demais sancoes, inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato
superveniente ou circunstancias desabonadoras da empresa ou dos seus socios.

6.6 - A aplicacao das penalidades supra mencionadas nao exonera a inadimplente de
eventual acfio por perdas e danos que seu ato ensejar.

6.7 - Além das multas que ser'z'io aplicadas a Contratada inadimplente, as irregularidades
mencionadas nos itens anteriores serfio anotadas na respectiva ficha cadastral.

CLAUSULA 07 — ALIENACAO:

O locatario, em hipotese alguma, podera alienar ceder, oferecer, a penhora ou caucionar

os equipamentos, ou seus acessérios. Tendo ciéncia de que os mesmos sac propriedades
da locadora, caso venha a ocorrer qualquer dessas condicoes o locatério reembolsara a
locadora por todas as despesas advindas deste evento.
No caso de quaisquer tipos se sinistros (roubo, incéndio, inundacoes, etc.) que venham

causar prejuizo a integridade dos bens ora locados, a locataria responsabilizar-se—a pelo

ressarcimento do mesmo.

CLAUSULA 08 — OBRIGACOES E DIREITOS DA LOCADORA:

A locadora se compromete durante a vigéncia deste contrato a prestar assisténcia técnica

e manutenc’ao com a cobertura de servico.
Durante a vigéncia deste contrato, com excecfio de suprimentos nfio incluidos, a
locadora fomecera pecas de reposicao e suprimentos necessarios aos equipamentos sem

onus para o locatario, que devera promover o acesso do representante da locadora ao
local de instalacao dos equipamentos para que sejam efetuados servicos de assisténcia
técnica, leitura dos contadores de copias e vistoria dos mesmos. Nao estéio inclusos os
painéis externos (painéis de operaciio e tampas).
Para materials inclusos na cobertura do contrato e substituidos pela locadora, deverao
inclusive suas embalagens e carcacas, ser devolvidas para a mesma sempre que
solicitado.
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Para falhas oausadas por negligencia, acidente ou uso inadequado dos equipamentos a
locadora reserva—se o direito de cobrar da locataria, adicionalmente, todas as despesas
inerentes aos servieos e substituiooes de peeas necessarias ao reparo da copiadora, por
uso inadequado.

CLAUSULA 09 - OBRIGACOES E DIRElTO D0 LOCATARIO:

O locatario se compromete durante a vigéncia deste contrato:
Indicar no minimo duas pessoas para receber instrueo'es de operaoao dos equipamentos
Prover 0 local de instalaoao elétrica ao funcionamento do equipamento, conforme
recomendaeao e normas técnicas do fabricante.
Avisar a locadora por escrito, no caso de pretender ao locatario remover o equipamento
com antecedéncia minima de 05 dias, nesse caso, as despesas de remooao e instalaofio
ocorrera por conta do locatario.
O locatario podera a qualquer momento solicitar atendimento técnico a locadora através
de chamado, sem que isso cause qualquer onus ao locatario.

CLAUSULA 10 - DA GARANTIA

A CONTRATADA é obrigada, mediante solicitaoao da Diretoria de Administraofio
desta camara, a substituir imediatamente e as suas expensas, no total on em parte, 0
obj eto, quando este n50 obedecer as condjooes deste contrato.

CLAUSULA 11 — RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos financeiros para o atendimento ao objeto desta contrato, correrfio por conta
da dotaqao oroarnentaria vigente da Cfimara Municipal de Sarapui, regularmente
prooessado e reservado, em procedimento administrative interno:

CAMARA, MANUTENcAo DA OUTROS SERVIcos DE
01 “US$33;DE SECRETARIA DA CAMARA TERCEIROS - PESSOA JURtDICA “CH“

cam-m ”map“ d" 01.01 01.031.00012002 33.90.39 09Sarapui
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CLAUSULA 12 - DA RESCISAO

A rescisao dar-se-a automatica e independentemente de qualquer aviso judicial ou
extrajudicial, desde que, ocorra faléncia ou dissoluoao da Contratada, deixe a mesma de
cmnprir qualquer exigéncia ou Clausula do Contrato, ficando a rescisao neste caso a
critério da Contratante.

CLAUSQLA 13 - DOS DIREITOS DA ADMINISTRACAO EM CASO DE
RESCISAO
Em caso de rescisao, a Contratada reconhece integralmente os direitos da Contratante
previstos no artigo ’77 e seguintes da Lei 8666/93, sem prejuizo de indenizaoéio por
perdas e danos que a rescisao possa acarretar.

CLAUSULA 14 - DA LEGISLACAO APLICAVEL

O presente Contrato é regido pelas nonnas da Lei de Licitaoao, 6 nos oasos omissos,
subsidiariamente pelo C6digo Civil e codigo de Defesa do Consumidor.

CLAUSULA 15 - CONDICOES DA MANUTENCAO DAS OBRIGACOES
ASSUMIDAS

Pica a Contratada obrigada a manter durante toda a execuqao deste Contrato, todas as
condiofies de qualificao'ao exigidas.

CLAUSULA 16 - DA FISCALIZACRO D0 CONTRATO

A Ca’imara designara o Diretor de Administraoao Sr. Artur Branco Holtz, para
representa-la na qualidade do fiscalizador do Contrato. O fiscalizador podera deSIgnar
ourros funoionarios para auxilia-lo no exercicio da fiscalizacao.

CLAUSULA 17 - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Itapetininga/SP, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e Contratadas, as panes, por seus representantes legais,
assinam o presente contrato em trés vias de igual teor e forma, perante as testemunhas
abaixo-assinadas, a tudo presentes.
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Sarapui,23 de Maio de 2018.

AbRIANo 'PERE RAMOS SARAPUI ME
' ' CONTRATADA

MARIA J I SE VIEIRA DOS SANTOS ADRIANO PEREIRA RAMOS
P ESIDENTE PROPRIETARIO

Testemunhas:

qfim
sinatura Assinatura

NOME RNLNSORW mm aQ/MJQNOME W Mmm 4%,
CPF: “‘75‘4 7) 11 0V16 0'3} CPF: 3é3 146.39? ~oq

RG: WIMMS (31 ~‘\ RG: lugqgsolcafl


