
 

CONTRATO Nº 13.006/2022 

 

Contrato celebrado entre a Fundação Municipal de Artes de Montenegro - 

FUNDARTE, pessoa jurídica, sediada na Rua Capitão Porfírio, nº 2141, Centro, em 

Montenegro/RS, CEP: 92.510-305, inscrita no CNPJ sob o nº 90.896.275/0001-48, 

neste ato representada por sua Diretora Executiva, Sra. Júlia Maria Hummes, doravante 

denominada LOCATÁRIA, e Comabe Automação de Escritórios Ltda, na Rua 03 

de Outubro, nº 120, em Bento Gonçalves/RS, CEP: 95.700-000, inscrita no CNPJ sob 

o nº 87.551.867/0001-13, neste ato representada por seu procurador Sr. Jordano 

Zanesco, inscrito no CPF: 770.772.960-91, doravante denominada LOCADORA, têm 

entre si acordado na melhor forma de direito, o presente contrato, mediante as seguintes 

condições: 

 

1. OBJETO:  
 

O objeto do presente contrato é a LOCAÇÃO, pela LOCADORA à 

LOCATÁRIA, dos equipamentos, abaixo descritos: 

 

Quantidade Descrição dos Equipamentos Valor Mensal 

01 unidade Brother MFC-7840W  

Número de série: A0N772645 

R$ 195,00 

01 unidade Brother MFC-7460DN  

Número de série: L1N269338 

R$ 195,00 

Valor Total Mensal  R$ 390,00 

 

1.1 A franquia de consumo total mensal, é de 7.800 (sete mil e oitocentas) páginas 

em preto e branco. Caso seja excedido o consumo mensal previsto na franquia, 

será cobrado o valor de R$ 0,05 (cinco centavos) por página excedente. 

 

1.2 Está incluso no objeto do presente contrato a prestação de serviço de assistência 

técnica, a reposição de peças e o fornecimento de suprimentos (toners). Não é 

objeto deste contrato o fornecimento de papel e desumidificador para papel. 

 

1.3 Os equipamentos serão utilizados na sede da LOCATÁRIA, na Rua Capitão 

Porfírio, nº 2141, Centro, em Montenegro/RS, CEP: 92.510-305, nos setores de 

Comunicação e Secretaria. 

 

1.4 A LOCATÁRIA fará a solicitação dos suprimentos, bem como da assistência 

técnica e reposição de peças de acordo com sua necessidade, por meio de 



chamada telefônica ou endereço de e-mail indicado pela LOCADORA, que 

deverá ser atendida em no máximo 5 (cinco) dias úteis.  

 

1.5 O presente contrato vincula-se às determinações do art. 24, II da Lei n.º 8.666/93 e 

alterações, em todos os seus termos, à qual será aplicada também onde o contrato for 

omisso e ao Processo nº 05762/2022. 

 

2. DA ENTREGA E INSTALAÇÃO: 

 

2.1 A LOCATÁRIA está isenta da taxa de instalação dos equipamentos no início do 

contrato. Na hipótese de o local da instalação exigir serviços especiais, tais como, 

içamento, obras civis, instalações elétricas e outros do gênero, as despesas 

correspondentes correrão por conta da LOCATÁRIA, tanto na ocasião da entrega 

e da instalação quanto na oportunidade da retirada dos equipamentos. 

 

2.2 A LOCATÁRIA se obriga a conservar os equipamentos no local em que tenha 

sido instalado pela LOCADORA. No caso de interessar à LOCATÁRIA transferir 

algum dos equipamentos para outro local, deverá solicitar à LOCADORA a 

realização desse serviço e mediante orçamento, autorizar ou não e, em caso de 

aprovação, pagar a LOCADORA nova "Taxa de Instalação", no valor vigente na 

ocasião, observadas as disposições do item anterior. 

 

2.3 Toda a infraestrutura para a instalação dos equipamentos é de responsabilidade da 

LOCATÁRIA e deve estar pronta (quando os mesmos vierem a ser entregues) na 

data acordada para instalação dos equipamentos.  Esta infraestrutura implica em: 

 

a) Fonte de Alimentação = 120 V, 15A, em rede elétrica estabilizada. 

 

b) Na hipótese da rede elétrica da LOCATÁRIA não ser estabilizada, tornar-se-á 

necessária à instalação de estabilizadores individuais, por equipamento, com 

dimensionamento de capacidade segundo orientação técnica da LOCADORA. 

Na hipótese de não instalação deste equipamento de proteção, os custos de 

reposição de peças gerados por uma ocorrência de variação de tensão deverão 

ser ressarcidos pela LOCATÁRIA à LOCADORA. 

 

c) Para todos os equipamentos conectados em rede é necessária a disponibilização 

de um ponto de rede para a função de impressão de rede e, se houver, outro 

ponto para a função de scanner (à exceção dos modelos em que a conexão for 

única). Em equipamentos com função Fax, é necessário um ponto de telefonia. 

 

2.4 Quando na manutenção dos equipamentos, for necessária a impressão de páginas 

tidas como “teste”, para verificação do desempenho do(s) equipamento(s) e 

certificação de correção do(s) defeito(s) que este apresentava, estas páginas serão 



computadas ao consumo mensal da LOCATÁRIA e cobradas como efetivamente 

impressas, esteja o equipamento na Assistência Técnica da LOCADORA ou em 

seu local de funcionamento na LOCATÁRIA. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA:  
 

A LOCATÁRIA possui as seguintes obrigações: 

 

a) Fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato; 

 

b) Efetuar o pagamento à LOCATÁRIA, de acordo com a forma e prazo 

estabelecidos neste Contrato; 

 

c) Comunicar à LOCADORA a ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, 

exijam correção; 

 

d) Não transferir a outrem, por qualquer forma, no todo ou em parte, os direitos 

decorrentes deste contrato; 

 

e) Informar à LOCADORA, o total de páginas produzidas no período de 30 

(trinta) dias anteriores, para fins de apuração do valor a cobrar por página. A 

LOCADORA poderá realizar a leitura dos medidores de páginas dos 

equipamentos sempre que necessário. 

 

3.1 A LOCATÁRIA, reserva para si o direito de exercer, quando lhe convier, 

fiscalização sobre os equipamentos e, ainda, aplicar multa ou rescindir o 

contrato, caso a LOCADORA desobedeça a quaisquer das cláusulas 

estabelecidas neste contrato. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA:  
 

A LOCADORA possui as seguintes obrigações: 

 

4.1 Fornecer prestação de serviço de assistência técnica, reposição de peças e o 

fornecimento de suprimentos (toners), sem custos adicionais à LOCATÁRIA; 

 

4.2 Manter o bom funcionamento dos equipamentos locados; 

 

4.3 Fornecer canais de atendimento para solicitação de reposição de suprimentos, 

assistência técnica, reposição de peças e devolução dos toners vazios; 

 

4.4 Manter ao longo de toda a vigência, do presente contrato, sua regularidade fiscal 

e trabalhista; 



 

4.5 Atender com a máxima brevidade a solicitação de troca de um dos 

equipamentos, quando houver mau funcionamento do mesmo; 

 

5. DA VIGÊNCIA:  
 

5.1 O prazo da LOCAÇÃO é de 12 (doze) meses contados a partir da data de 

instalação dos equipamentos, a iniciar no dia 16 de março de 2022 e a terminar no 

dia 16 de março de 2023. 

  

6. DO PAGAMENTO:  
 

6.1 O pagamento será efetuado mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal, 

Fatura ou Duplicata no setor de Tesouraria da LOCATÁRIA. O pagamento 

será realizado por boleto, depósito bancário em conta corrente indicada pela 

LOCADORA, ou diretamente na Tesouraria da LOCATÁRIA. O documento 

fiscal deverá ser da mesma empresa que presta o serviço, sob pena de não 

realização do pagamento. 

 

6.2 O vencimento ocorrerá após 30 dias consecutivos do início do contrato 

(instalação dos equipamentos). A LOCADORA deverá emitir mensalmente 

nota fiscal para cobrança do locativo correspondente ao valor básico da locação 

ora contratada, mais as páginas excedentes produzidas no período para 

vencimento em 10 dias após a emissão. 

 
6.3 Ao término do contrato será complementado o faturamento do valor da locação 

proporcionalmente aos dias utilizados, mantido o critério de vencimento citado 

anteriormente. 

 

6.4 Na hipótese da LOCATÁRIA atrasar o pagamento do aluguel ou do valor 

devido por páginas excedentes, ficará instituída uma multa de 2% (dois) por 

cento, mais juros de 1% (um) por cento ao mês. 

 

6.5 No caso da LOCATÁRIA estar há 02 (dois) meses sem pagar o aluguel, ou o 

valor devido por páginas excedentes, poderá a LOCADORA dar por rescindido 

o presente contrato e exigir da LOCATÁRIA o imediato pagamento das 

obrigações vencidas, assim como a pronta devolução dos equipamentos.  

 

7. DOS CUSTOS:  
 

7.1 O presente contrato terá os seguintes custos: 

 



a) A LOCATÁRIA pagará à LOCADORA pela locação dos equipamentos o 

valor total mensal de R$ 390,00 (Trezentos e noventa reais), aceito pela 

LOCADORA, entendido este como preço justo e suficiente para execução do 

presente objeto, que terá o custo total, em 12 (doze) meses, de R$ 4.680,00 

(Quatro mil, seiscentos e oitenta reais). 

 

b) O pagamento não isentará a LOCADORA das responsabilidades assumidas, 

quaisquer que sejam, nem implicará na aceitação definitiva dos serviços 

executados. 

 

8. DAS DESPESAS:  
 

8.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 3.3.90.40.04.00.00.00 – Locação de Equip. de T.I.C. – 

impressoras. 

 

9. DOS DIREITOS E DEVERES: 
   

9.1 A LOCATÁRIA não se transforma em devedora solidária ou subsidiária 

perante credores da LOCADORA, inexistindo qualquer responsabilidade da 

LOCATÁRIA por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

dívidas pessoais da LOCADORA, resultantes da execução do contrato. 

 

9.2 A LOCADORA se responsabiliza pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, não se transferindo 

para a LOCATÁRIA, em caso de inadimplência, a responsabilidade pelo seu 

pagamento, nos termos do artigo 71, da Lei 8.666/93. 

 

9.3 A LOCADORA se responsabiliza pelas dívidas que se originarem de 

operações necessárias à execução do presente contrato, inexistindo qualquer 

responsabilidade da LOCATÁRIA por encargos e dívidas pessoais da mesma: 

 

a) Se a LOCADORA cair em insolvência vier a falir, dissolver a sociedade ou 

pedir concordata; 

 

b) Se a LOCADORA transferir o contrato a terceiros ou sub - contratar, sem 

expressa autorização da LOCATÁRIA; 

 

 

10. DOS MATERIAIS DE CONSUMO: 

 

10.1 O preço da locação inclui o fornecimento dos seguintes materiais de consumo 

pela LOCADORA:  toner, cilindro; exceto papel. 



 

10.2 A LOCATÁRIA obriga-se a efetuar a devolução dos toners vazios à 

LOCADORA sob pena de cobrança do valor de mercado do mesmo. 

 

10.3 A LOCADORA obriga-se a fornecer meios de devolução dos toners vazios 

sem qualquer ônus para a LOCATÁRIA 

 

10.4 Tratando-se os equipamentos de bem de propriedade ou responsabilidade da 

LOCADORA, a LOCATÁRIA compromete-se, em usar exclusivamente 

materiais fornecidos e ou homologados pela LOCADORA. 

 

10.5 Caso a LOCATÁRIA utilize materiais de consumo não fornecidos e ou 

homologados pela LOCADORA, perderá a garantia de fornecimento, de 

componentes e peças, sujeitando-se, ainda, a indenizar a LOCADORA pelos 

danos causados aos equipamentos pelo material inadequado. 

 

10.6 A LOCADORA poderá, se necessário, solicitar da LOCATÁRIA a 

instalação de estabilizador de tensão e/ou filtro supressor de transientes. 

 

 

11. PROTEÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE: 

 

11.1 A LOCATÁRIA se obriga a defender e fazer valer todos os direitos de 

propriedade e posse da LOCADORA sobre os equipamentos, inclusive 

impedindo sua penhora, sequestro, arresto e arrecadação, por terceiros, 

notificando-os sobre tais direitos. 

 

11.2 Obriga-se, ainda, a LOCATÁRIA a comunicar imediatamente à 

LOCADORA qualquer intervenção ou violação de qualquer de seus direitos 

de propriedade e posse em relação aos equipamentos. 

 

11.3 A LOCATÁRIA se obriga a não permitir, em qualquer circunstância, que 

terceiro não credenciado pela LOCADORA, realize qualquer reparo nos 

equipamentos. Os danos que resultarem dessa intervenção indevida serão 

ressarcidos pela LOCATÁRIA à LOCADORA. 

 

11.4 Na hipótese de ocorrência de furto não qualificado, motivos externos 

(incêndios, raios, diferença de tensão, eventos naturais) entre outros que 

venham a danificar o equipamentos, a LOCATÁRIA se obriga a indenizar a 

LOCADORA, pagando a esta, valor equivalente ao preço de venda dos 

equipamentos constante da tabela de preços de venda de equipamentos novos 

da LOCADORA. 

 



 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

12.1 Este contrato estará automaticamente rescindido no caso de comprovação de 

incapacidade da técnica da LOCADORA na prestação do serviço contratado, 

devendo a LOCADORA responder pelos prejuízos ocorridos em consequência 

da não prestação dos serviços contratados, não obrigando à LOCATÁRIA o 

pagamento de qualquer indenização ou multa contratual. 

 

12.2 A rescisão do presente contrato, deverá ser feita por escrito com trinta (30) dias 

de antecedência, sob pena de multa. Não haverá pagamento a título de 

indenização, sendo pago somente os valores devidos referentes à prestação de 

serviço.  

 

12.3 Ocorrendo a resilição deste contrato, inclusive através de rescisão motivada 

por descumprimento por uma das partes de obrigação nele assumida, a 

LOCATÁRIA se obriga a devolver, imediatamente, os equipamentos à 

LOCADORA e a facilitar a retirada dos mesmos, do local onde estiverem 

instalados. 

 

12.4 No caso da LOCATÁRIA se recusar a devolver os equipamentos por ocasião 

da resilição deste contrato, indenizará à LOCADORA pelas perdas e danos em 

que esta incorrer, em especial sob a forma de lucros cessantes, estes pelo 

período em que os equipamentos deixarem de serem utilizados pela 

LOCADORA.  

 

12.5 Ocorrendo a hipótese aventada no item anterior, e sendo obrigada a 

LOCADORA a recorrer à via judicial para a devolução dos equipamentos, 

poderá exigir a reintegração initio litis, valendo para fins dos incisos II e III do 

artigo 927 do Código do Processo Civil, o documento enviado pela 

LOCADORA solicitando a devolução dos equipamentos. 

 

12.6 A fiscalização do presente contrato será realizada pela servidora efetiva Srª 

Marília Costa Santana. 

 

13. DO FORO:  
 

13.1 As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Montenegro/RS, 

para dirimir dúvidas emergentes do presente contrato. 

 

 

 

 



E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor, com as testemunhas abaixo. 

 

 

 

Montenegro, 16 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

 

LOCATÁRIA 

 

 

 

 

 

 

                           LOCADORA 

 

 
 

 
 

  

 Testemunhas: 

  

_________________________                            _________________________ 

 


