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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 
ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA COPY SYSTEMS 
DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA, 
MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
SEGUINTES: 

CONTRAT~tcPREIFEfruRlABMUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, por intermédio da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 17.718.490/0001-69, 

instalada na sede da Prefeitura Municipal de Gurupi, à Rua 14 de Novembro nº 1500, Centro, 

Gurupi/TO, CEP : 77.405-070 neste ato representada por sua Secretária a Sr.ª Betania Nunes Maciel 

Fonseca, brasileira , casada, bacharel em dire ito, portadora do RG nº 161818 SSP/TO e CPF nº 

798.922 .641-34, residente e domiciliado à Av. 2, Quadra 20, Lote 02, Jardim Tocantins, Gurupi - TO . 

CONTRATADA: COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 

02 .336.168/0001-06, com sede à Rua Engenheiro Bernardo Sayão, nº 1.096, Centro, CEP : 77.405-150, 

Gurupi - TO, neste ato representada pelo Sr.ª Cristiane Silva de Sousa, brasileira, solteira, gerente 

administrativa, portadora do CPF nº 023.172 .841-79 e RG nº 935.490 SSP/TO, residente e domiciliada à 

Rua 08, Quadra 18, Lote 10, nº 1.271, Vila Saõ José, Gurupi - TO . Telefone (63) 99227-5865. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO DO CONTRATO: 

1.1 Constitui objeto do presente contrato a locação de impressora Multifuncional Laser 

Monocromática, em conformidade com as especificações na tabela abaixo, incluindo os suprimentos 

(exceto papel), a manutenção (preventiva e corretiva) com substituições de peças e componentes: 

QTD. DESCRIÇÃO DO OBJETO FRANQUIA VALOR MENSAL VALOR POR CÓPIAS EXCEDENTES 

Multifuncional Laser 

Monocromática P&B. 10.000 
R$ 657,91 1 

Fabricante/Marca : Kyocera Mita 
R$ 0,06 

páginas/ mês 

Modelo: M2035 
, 

PARAGRAFO ÚNICO: 

A CONTRATADA obriga -se a desenvolver os serviços dentro de assentados conceitos legais, éticos e 
de boa técnica, envidando todos os seus esforços no sentido de melhor atingir os objetivos visados 
pela contratação. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: 

2.1 O valor total deste contrato é de R$ 7.894,92 (sete mil oitocentos e noventa e quatro reais e 

noventa e dois centavos), a serem pagos em parcelas mensais no valor de R$ 657,91 (seiscentos e 

cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), mediante apresentação de notas fiscais atestadas 

pela servidora Patrícia Cristina Muniz Bandeira - Diretora de Recursos Humanos. O prazo máximo 

para efetivação do pagamento será até o 52 (quinto) dia útil do mês subsequente. 
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2.2 A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, 

sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o 

nome do Banco e respectiva Agência . 

2.3 Para efetivação dos pagamentos, a Contratada deverá apresentar, ainda, as seguintes certidões: 

Certidões de regularidade junto a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, FGTS, 

CNDT, as quais deverão ser juntadas aos autos do processo . 

2.4 Não sendo suficiente o valor empenhado e caso o total de cópias ultrapasse o limite da franquia, 

será cobrado o valor de R$ 0,06 (seis centavos) por cópia, devendo ser efetuado novo empenho 

complementar. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

3.1 As despesas decorrentes desta contratação correrá à conta do recurso da dotação orçamentária 

abaixo especificada: 

Manutenção da Secretaria de Administração, nº 11.1102.04.0442.2011, elemento de despesa: 339039 

- Sub elemento: Locação de Máquinas e Equipamentos. 

CLÁUSULA QUARTA- DA VIGÊNCIA: 

4.1 A vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, no período de 02 de janeiro de 2019 a 31 de 

dezembro de 2019, podendo este ser prorrogado mediante acordo entre as partes, com obediência no 

que couber ao art. 57 da Lei nº 8.666/1993 . 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

Nenhuma alteração e/ou modificação de forma, qualidade ou quantidades dos serviços, poderá ser 
feita pela CONTRATADA, ressalvadas as previstas no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 . 

CLÁUSULA QUINTA- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

5.1 O acompanhamento, recebimento e fiscalização da locação, alteração ou cancelamento dos 

serviços, serão de responsabilidade da Sr.ª Patrícia Cristina Muniz Bandeira - Diretora de Recursos 

Humanos, telefone para contato (63) 3301-4343, e-mail: patriciabandeira19@gmail.com, em 

conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

5.1.1 A referida servidora responsável pelo acompanhamento, recebimento e fiscalização da locação 

da impressora, conforme descrição de prestação de se rviço elencado na Cláusula Primeira deste 

contrato, atestará no verso da Nota Fiscal que os mesmos foram executados de acordo com o 

especificado, caso contrário não será autorizado o pagamento. 

5.2 A Contratada fornecerá os profissionais devidamente contratados, bem como arcará com as 

despesas para com os mesmos, respondendo ainda por todos os encargos trabalhistas, sindicais, 

previdenciários e sociais respectivos. 

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕ.ES DA CONTRATAD~ : 
2 . 
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A CONTRATADA se obriga a: 

Ili 
A Capital da Ainb:ade e da Pl'01peridad~ 

a) A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias para a entrega da impressora recolhida para 
manutenção, devendo no momento da retirada do equipamento, substituí-la por outro. 

b) Prestar Assistência Técnica Preventiva e Corretiva na impressora objeto deste contrato citada na 
cláusula primeira sem nenhum ônus a Contratante. 

c) Fornecer os suprimentos/insumos para esse equipamento, conforme a necessidade . 

d) Efetuar mensalmente a leitura da quantidade de páginas impressas, enviando relatório a 
Contratante. 

e) Empregar o necessano zelo, correção, celeridade e exação no trato de qualquer interesse da 

CONTRATANTE sob seu cuidado profissional, obedecendo-se rigorosamente as normas que regem o 
exercício profissiona 1. 

f) Responsabilizar-se pela conduta de seus profissionais nas dependências da CONTRATANTE. 

g) Responsabilizar-se pela perfeita execução do serviço contratado, corrigindo qualquer falha 
porventura detectada . 

h) Informar à CONTRATANTE qualquer ocorrência de possível mau uso e/ou extravio dos cartuchos 
monitorados. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Seguir as orientações da CONTRATADA sobre o uso e manuseio da impressora e cartucho. 

b) Cuidar dos equipamentos da CONTRATADA que estão sob sua guarda. 

c) Devolver os suprimentos vazios à Contratada . 

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO: 

8.1 O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts . 77 a 79 da Lei 
n. Q 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

Na hipótese de ocorrer resc1sao administrativa, é assegurado à Secretaria Municipal de 
Administração os direitos previstos no art. 80 do aludido diploma legal. No caso de rescisão 
administrativa amigável, esta deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada do Exmo Sr. 
Prefeito Municipal de Gurupi - TO. 

CLÁUSULA NONA- LEI N. 8.666/93: 

9.1 A CONTRATADA deverá observar e cumprir os dispositivos dos artigos 69, 70 e 71 da Lei nQ . 8.666, 
de 08.06 .94 e demais cláusulas contratua is estabe lecidas na Lei n. Q 8.666/93, de 21 .06 .93 e suas 
a Iterações. 

3 

Prt I :1. r 'I . .• 1 



ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS PENALIDADES 

A Capital da Amizade e da Prosperidade 

10.1 Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Contratada incorrerá em multa diária de 0,1% 
(um décimo por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente 
aos impostos incidentes, se destacados em documento fiscal. 

10.2. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
obrigação não cumprida. 

10.3. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de processo 
administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver 
dado causa . 

10.4. As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis . 

10.5. A CONTRATADA será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá 
ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação . Se não ocorrer o recolhimento da multa no 
prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO: 

11.1 Fica eleito o foro da cidade de Guru pi - TO, competente para dirimir quaisquer questões oriundas 
do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 

E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para um só efeito legal. 

Gurupi, Estado do Tocantins, aos 02 dias do mês de janeiro de 2019 . 

B~ elFonseca 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Contratante 

Cristiane Silva de Sousa 
COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA 

Contratada 

CPF: Ô{ S l,/Lf { so,1- 9-J 
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