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CONTRATO ADMNINISTRATIVO Nº 13/2015 

PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM:  

 

O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

inscrito no CNPJ sob o nº 89.030.639/0001-23, com sede na Avenida Rio Branco, nº 234, Centro do Município de Liberato 

Salzano/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Gilson De Carli, brasileiro, casado, portador da carteira 

de identidade nº 3039305986, inscrito no CPF sob o nº 450.250.450-53, residente e domiciliado neste Município, para tal 

denominado de LOCATÁRIO e, de outro lado, a Empresa PAPELARIA GR LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 05.738.148/0001-41, com sede na Av. Sete de Setembro, nº 1717, no Município de Sarandi/RS, neste 

ato representada por seu sócio - gerente, Sr. Gustavo Rech Santini, brasileiro, solteiro, Comerciante, portador da carteira de 

identidade nº 1045713128, inscrito no CPF sob o nº 932.215.250-87, residente e domiciliado na Av. Amandio Araújo, nº 811, 

na cidade de Constantina/RS, de ora em diante denominada de LOCADORA, mediante as cláusulas e condições que, mútua e 

reciprocamente, elegem, pactuam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 

O presente contrato tem como fundamentos legais e será executado segundo: 

a) As disposições da Lei nº 8.666/93 e legislação complementar vigente e pertinente à matéria; 

b) Os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, no que couber, os princípios da Teoria Geral dos 

Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII do art. 55 

do mesmo diploma legal;  

c) O Procedimento Licitatório – Carta Convite nº 008-2015; e 

d) A Proposta Orçamentária da Locadora. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a locação e manutenção de impressoras, conforme especificações e quantitativos 

abaixo: 

 

Item Discriminação Dos Equipamentos  Quant. Valores 

01  -Impressora Multifuncional colorida com 

capacidade mínima de 15cpm (cópia por 

minuto), alimentador de cópias e gaveta 

com capacidade mínima de 150 folhas. 

 

 

09 

 

 

Valor Unitário 

R$ 165,00 

 

Valor Total 

R$ 1.485,00 

02 - Multifuncional colorida com capacidade 

mínima de 20cpm (cópias por minuto), 

alimentador de cópias, duplex, placa de 

rede integrada, e gaveta com capacidade de 

150 folhas. 

 

01 
 

Valor Unitário 

R$ 245,00 

 

Valor Total 

R$ 245,00 

03  -Multifuncional colorida A3 com 

capacidade mínima de 15cpm\9cópias por 

minuto), alimentador de cópias, placa de 

rede integrada, duplex e gaveta com 

capacidade mínima de 250 folhas. 

 

 

01 

 

Valor Unitário 

R$ 250,00 

 

Valor Total 

R$ 250,00 

04 -Multifuncional A3 colorida com 

capacidade mínima de 25 com( cópias por 

minuto) com scaner em A3, duplex, 

alimentador de cópias em A3, placa de 

rede integrada e gaveta com capacidade 

mínima de 250folhas. 

 

 

03 

 

Valor Unitário 

R$ 300,00 

 

Valor Total 

R$ 900,00 

05 Multifuncional laser monocromática com 

capacidade mínima de 25 com (cópias por 

minuto), placa de rede integrada, duplex, 

alimentador de cópias e gaveta com 

 

 

01 

 

Valor Unitário 

R$ 250,00 
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capacidade mínima de 250 folhas. Valor Total 

R$ 250,00 

06 -Multifuncional laser monocromática com 

capacidade mínima de 30 com (cópias por 

minuto), duplex da cópia e da impressão, 

placa de rede integrada, alimentador de 

cópias e gaveta com capacidade mínima de 

250 folhas. 

 

 

01 

 

Valor Unitário 

300,00 

 

Valor Total 

300,00 

 

Subcláusula Primeira – Os serviços técnicos de manutenção e reparos serão prestados pela LOCADORA, durante a 

vigência desta locação, no território nacional e durante o horário normal do expediente comercial desta, por si, ou por terceiros 

por ela credenciados mediante chamada do LOCATÁRIO, substituindo também por sua conta, todas as peças que se fizerem 

necessárias, em decorrência do uso normal do equipamento. Todas as peças substituídas são, evidentemente, de propriedade da 

LOCADORA, cabendo-lhe, pois, exclusivamente, a destinação das mesmas. A manutenção preventiva será prestada no 

mesmo ato do atendimento corretivo. 

Subcláusula Segunda - A LOCADORA aplicará no equipamento, quando necessária, à substituição, partes e peças 

originais, adequadas, novas ou, quando não, que mantenham as especificações técnicas do fabricante, para o que fica, desde 

logo, autorizada pelo LOCATÁRIO. 

Subcláusula Terceira – Depois de aberta a chamada técnica, a LOCADORA terá o prazo de até 24 (vinte e quatro) 

horas para apresentar solução. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DA LOCAÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

O LOCATÁRIO pagará, mensalmente, a importância de R$ 3.340,00 (três mil trezentos e quarenta reais), conforme 

discriminado na Cláusula Segunda, obrigando-se a LOCADORA durante toda a vigência da locação, encaminhar os 

respectivos documentos de cobrança (Nota Fiscal). O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a 

partir da data da emissão da referida Nota Fiscal, do mês subsequente à locação, sendo efetuada a retenção na fonte dos 

tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as 

legislações e instruções normativas vigentes. 

Subcláusula Primeira - Eventuais alterações na forma de cobrança deverão ser pré-comunicadas ao LOCATÁRIO, 

por escrito. Faturas em atraso serão acrescidas da variação do IGP-M aplicada pelos dias de atraso, multa de 2% (dois por 

cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, sem prejuízo das demais sanções e acréscimos aplicáveis. 

Subcláusula Segunda – O valor mensal da locação inclui o fornecimento de bens consumíveis, tais como, revelar, 

película fotorreceptora dos cilindros xerográficos, cartucho de toner, cartucho de cópias, grampos e quaisquer outros 

necessários ao funcionamento do equipamento, sem custo adicional, a assistência técnica, bem como as despesas com fretes, 

instalação, testes, tributos e outras afins. Quanto ao papel este será de responsabilidade do LOCATÁRIO. Também 

Considerar-se-ão inclusas todas as despesas concernentes a encargos sociais, transportes, benefícios, despesas indiretas, 

tributos, bem como os lucros da LOCADORA. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução deste Contrato serão suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias: 

02.00 - Gabinete do Prefeito 

02.01 - Secretaria de Administração e Planejamento 

2.004 - Manutenção Das Atividades Do Gabinete 

3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros e Encargos 

03.00 - Secretaria Municipal da Fazenda 

03.01 - Secretaria Municipal da Fazenda 

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA 

3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros e Encargos 

04.00 - Secretaria Municipal de Educação 

04.01 - Ensino Básico - FUNDEB 

2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC 

3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros e Em cargos 

06.00 – Secretaria Municipal da Saúde 

06.01 – Fundo Municipal de Saúde 

2023 -  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE 

3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros e Encargos 

08.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
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08.01 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social 

3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros e Encargos 

09.00 – Secretaria Municipal de Obras e Viação 

09.01 – Manutenção da Secretaria de Obras 

3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros e Encargos 

10.00 – Secretaria Municipal da Agricultura 

10.01 – Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura 

3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros e Encargos 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DA LOCAÇÃO 

O reajuste dos valores locatícios serão realizados anualmente pelo índice do IGP-M – Calculado pela Fundação 

Getúlio Vargas. 

Subcláusula Primeira - O reajuste de preços somente será efetuado mediante apresentação pela LOCADORA de 

solicitação por escrito. 
Subcláusula Segunda – Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do índice ora ajustado, fica desde já, eleito o 

índice que oficialmente vier a substituí-lo ou, na hipótese de ausência deste, aquele que melhor reflita a variação ponderada dos 

custos da LOCADORA, desde que publicamente divulgado, como índice substitutivo a vigorar entre as partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DA LOCAÇÃO 
A locação vigorará pelo período compreendido entre 13 de fevereiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015, podendo ser 

prorrogado mediante acordo entre as partes, nos termos do art. 57, inciso IV da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO 

Fica ainda, ajustado entre as partes: 

Subcláusula Primeira – O LOCATÁRIO se compromete a: 

a) usar o equipamento corretamente e não sublocar, conceder ou transferir a locação, total ou parcialmente; 

b) mantê-lo no local exato da instalação, quando instalado pela LOCADORA, salvo autorização prévia da 

LOCADORA, por escrito e a cada caso, ficando a critério desta a mudança de uma para outra. Quaisquer despesas decorrentes 

dessas mudanças de local serão de responsabilidade exclusiva do LOCATÁRIO; 

c) defender e fazer valer todos os direitos de propriedade e de posse da LOCADORA sobre equipamento, inclusive 

impedindo sua penhora, sequestro, arresto, arrecadação, etc., por terceiros, notificando-os sobre os direitos de propriedade e de 

posse da LOCADORA sobre o mesmo; 

d) permitir o aceso de pessoal autorizado da LOCADORA para realização de assistência técnica do equipamento e 

ainda para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis; e 

e) responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização do equipamento – ressalvadas as hipóteses de casos 

fortuitos ou de força maior, bem como pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações previstas neste contrato ou em lei. 

Subcláusula Segunda - A LOCADORA se compromete a:  

a) Adotar os critérios de segurança previstos nas normas específicas, tanto para seus empregados, quanto para a 

execução dos serviços; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, 

fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus 

empregados ou prepostos, pelo desempenho dos serviços objeto deste Contrato, ficando o LOCATÁRIO isento de qualquer 

vínculo empregatício com os mesmos; e 

c) Cumprir com as demais obrigações dispostas neste contrato. 

Subcláusula Terceira – A LOCADORA oferece, durante a locação, plena garantia do perfeito funcionamento do 

equipamento quando da respectiva instalação, obedecidas às especificações técnicas, podendo o mesmo ter sido previamente 

instalado e conter componentes revisados dentro dos mais rigorosos padrões técnicos e de controle de qualidade. 

Subcláusula Quarta – Nenhuma tolerância da LOCADORA em receber qualquer das importâncias aqui estipuladas 

ou quanto ao cumprimento de qualquer das cláusulas aqui estabelecidas poderá ser entendida como novação ou transação. 

Subcláusula Quinta – A recusa da devolução do equipamento ou dano nele produzido obriga o LOCATÁRIO, 

ainda, ao ressarcimento pelos danos causados e lucros cessantes, estes pelo prazo em que o equipamento deixar de ser utilizado 

pela LOCADORA. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA 
Este contrato não é passível de transferência por nenhuma das partes contratantes. 
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CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo das partes, ou unilateralmente pelo Locatário, 

nos termos do inciso I do artigo 79 da Lei 8.666/93. 

Subcláusula única - A rescisão por acordo das partes deverá ser precedida de aviso prévio com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 

Aplicam-se no que couber as sanções previstas na Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO GESTOR CONTRATO 

O Locatário nomeia e constitui neste ato o Sr. Renato Franceschi, como gestor desta contratação. 

Subcláusula Primeira – O gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: fiscalizar a execução 

deste contrato; comunicar ao Locatário sobre descumprimento; e solicitar a aplicação de penalidades por descumprimento de 

cláusula contratual. 

Subcláusula Segunda - A fiscalização atuará durante toda a vigência do presente contrato. 

Subcláusula Terceira - A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da Locadora, inclusive de 

terceiros, por qualquer irregularidade verificada durante a execução deste contrato. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO 

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Constantina/RS, para dirimir quaisquer questões oriundas do 

presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 

assistidas por duas testemunhas para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano/RS, aos 13 dias do mês de fevereiro do 

ano de 2015. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO/RS                   

Gilson De Carli – Prefeito Municipal 

Locatário 

 

 

 

PAPELARIA GR LTDA.                           
Gustavo Rech Santini 

Locadora 

 

 

Renato Franceschi – Secretário Municipal da Fazenda 

Gestor da Contratação 

 

 

Testemunhas: 

 

 

Fabieli Marcolan – Chefe de Apoio Administrativo 

CPF: 031.140.390-57 

 

 

Andrisa Cazarotto – Chefe do Departamento Pessoal 

CPF: 021.602.160-03 

 

 


