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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 218/2019 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI O 

MUNICIPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA COMABE AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITORIOS LTDA. 

 

O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

sita a Av. Silvio Sanson, 1135, Guaporé-RS, CNPJ nº 87.862.397/0001-09, neste ato 

representado por seu PREFEITO MUNICIPAL, Sr. VALDIR CARLOS FABRIS, 

doravante denominado CONTRATANTE e a empresa COMABE AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITORIOS LTDA. estabelecida à Tv. Três de Outubro, nº 120, Bairro Cidade Alta, 

na cidade de Bento Gonçalves/RS, CEP: 95.700-370, CNPJ nº 87.551.867/0001-13, 

Telefone: 54 2621-2300, E-mail: licitacoes02@comabe.com.br, pelo seu representante 

infra-assinado, doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado do 

PREGÃO PRESENCIAL nº 41/2019, PROCESSO nº 197/2019, homologado em 28 

de fevereiro de 2019, firmam o presente contrato, obedecidas as disposições da Lei 

Federal nº 10.520/02, e Decretos  Municipais nº 3439/2003, 4314/2009 e 4761/2012, 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Federal nº 12.846/2013, e as condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. É objeto deste instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORES 

PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

ENSINO FUNDAMENTAL, pelas cláusulas e condições que segue: 

 

Item Quant. Unid. Descrição 

Valor 

Global 

Mensal 

(R$) 

Valor Total  

(R$) 

01 12 Mês 

Locação de 03 impressoras e 

copiadoras, conforme projeto 

básico. 

Características mínimas de cada 

impressora: 

- Velocidade mínima 40ppm; 

- Memória 256MB; 

- Painel de Controle: LCD de 4 

linhas; 

- Gaveta de papel bandeja 

padrão: 250 folhas e bandeja 

multifuncional: 50 folhas; 

- Tamanho de papel de A5 até 

A4; 

1.270,00 15.240,00 
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1.2. A locação, o fornecimento de insumos e demais cláusulas a serem observadas 

pela CONTRATADA deverão estar conformidade com o Projeto Básico anexo a este 

contrato. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO 

2.1. O valor estimado deste contrato para o período de sua vigência é de R$ 1.270,00 (Um 

mil e duzentos e setenta reais) mensais.  

 

2.2. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, MENSALMENTE, até o 

oitavo dia útil do mês subsequente ao da locação com a emissão da respectiva Nota Fiscal. 

 

2.3. Para pagamento será considerado o valor mensal condizente com a franquia 

contratada, Sendo assim, a cobrança de cópias excedentes dar-se-á somente quando o 

limite mensal da franquia for ultrapassado. 

 

2.4. Para controle mensal de cópias/impressões a CONTRATADA deverá apresentar 

relatório mensal referente ao equipamento, indicando, no mínimo: 

a) Número de impressoras instaladas; 

b) Número de impressoras substituídas (em caso de defeitos); 

c) Número de cartuchos substituídos; 

d) Número e possíveis pendências devidamente justificadas; 

e) A quantidade de cópias/impressões efetuadas. 

 

2.5. Entregue o relatório pela CONTRATADA, o Secretário (a) Municipal de Educação 

fará a conferência do mesmo, e procederá ao atesto da Nota Fiscal para pagamento.   

 

2.6. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, após a provação pelo 

- Placa de rede; 

- Scanner colorido; 

- Alimentador de originais com 

duplex automático; 

- Ciclo mensal: até 80.000 

páginas; 

- Com fornecimento de 

suprimentos como toners e 

cilindros, manutenção composta 

pelo conserto ou troca da 

máquina ou de seus 

componentes e peças, sendo o 

equipamento em linha de 

fabricação, inclusos na franquia. 

 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 
GABINETE DO PREFEITO 

3 

 

Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-5717 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

responsável, mediante depósito na seguinte conta bancária da CONTRATADA: 

* Banco:    BRASIL 

* Agência: 4090-8 

* Conta:     3058-9 

 

2.7. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 

 

2.8. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país e individualizadas 

por dotação orçamentária, quando for o caso. 

 

2.9. O CNPJ da contratada constante na nota fiscal deverá ser o mesmo da documentação 

apresentada no procedimento licitatório. 

 

2.10. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 A presente despesa será sustentada pela seguinte dotação orçamentária:  

07.02 – 2.022 – Manutenção do Ensino Fundamental 

3.3.90.40.04.00.00 – Locação de Equipamentos de T.I.C. – Impressoras – 3420 

Recurso: 20 – MDE – Manutenção e Desenvolvimento de Ensino 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4.1. O prazo da contratação do presente contrato vigorará da data de sua assinatura 

pelo prazo de 12 (doze) meses iniciando em 1º de março de 2019 e finalizando na 

data de 28 de fevereiro de 2020, podendo o mesmo ser prorrogado em conformidade do 

Artigo 57, Inciso II da Lei Nº 8.666/93 alterada pela Lei Nº 8.883/94. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO 

DO CONTRATO 

5.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula 

- se ao edital bem como seus anexos do Pregão Presencial n.º 41/2019, bem como à 

proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS E LOCAL DE INSTALAÇÃO. 

6.1. Para a Instalação do equipamento, a empresa contratada deverá observar o endereço 

que segue: 
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QUANT. 

EQUIP. 

LOCAL INSTALAÇÃO ENDEREÇO 

01 UN EMEF DR. JAIRO BRUM Rua Gino Morassutti, nº 2316, Bairro 

Santo André 

01 UN EMEF IMACULADA 

CONCEIÇÃO 

Rua Dr João Pedro Ortiz, 895 – Bairro 

Conceição 

01 UN ALEXANDRE BACCHI Rua Padre Aldo Bortoncello, nº 1125, 

Bairro São Cristovão 

 

6.2. Instalado o equipamento, tempestivamente, no local indicado, o município através 

do Secretário (a) da Educação (Titular da pasta) ou por terceiro (a) por ele (a) designado, 

fará a conferência da instalação e verificará quanto ao o fornecimento dos suprimentos 

necessários para a impressão, procedendo: 

 

6.2.1. A notificação da empresa contratada, em caso de desconformidade com o 

convencionado, para realizar as correções necessárias, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

a partir da data de notificação; 

 

6.2.2. A Emissão da Ordem de Início de Serviço, se constatada a conformidade das 

instalações e suprimentos, ou, se efetuadas as correções em caso de notificação, 

apontando a data de início da utilização dos equipamentos locados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LOCAÇÃO E DAS CONDIÇÕES E PRAZOS. 

7.1. A locação compreende o fornecimento e instalação do equipamento no local 

designado, com observância às especificações mínimas, abrangendo o fornecimento de 

suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, insumos para impressão, exceto papel, 

substituição de peças e componentes originais, serviços de implementação e demais 

condições estabelecidas no projeto básico anexo. 

 

7.2. O equipamento locado deverá ser novo e estar em linha de fabricação. 

 

7.3. A empresa contratada deverá possuir assistência técnica própria especializada e 

autorizada pelo fabricante do equipamento. 

 

7.4. É de responsabilidade da empresa contratada a reposição de toner, devendo a mesma 

disponibilizar, no mínimo um toner reserva no almoxarifado de cada Escola.  

 

7.5. Os serviços de implementação inclusos na franquia são compostos por: 

a) Planejamento e execução do processo de implantação da solução proposta, 

devendo o planejamento ser apresentado para aprovação e liberação de execução; 

b) Instalação dos equipamentos e customização das configurações; 
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c) Identificação dos equipamentos; 

d) Implantação dos softwares; 

e) Treinamento para operação dos equipamentos aos usuários. 

 

7.6. Atinente à instalação e a manutenção, ficam inclusos na franquia: 

a) Instalação e configuração de todos os postos solicitados; 

b) Instruções de operação do equipamento, inclusive troca do cartucho de toner, bem 

como dos procedimentos de acionamento da assistência técnica para abertura de 

chamados para os usuários no ato da instalação. Deverá estar incluso treinamento 

básico para o uso correto dos equipamentos instalados; 

c) Configuração das estações de trabalho no que tange apenas as instalações dos 

drives e softwares objeto desse termo. 

d) Fornecer o software de gerenciamento que deverá gerenciar as impressoras 

seguindo as especificações dos equipamentos constantes no objeto.  

 

7.7. Os equipamentos locados, durante o período contratado, deverão estar em pleno 

funcionamento, com a devida alimentação de suprimentos para fruição completa pelo 

município. A empresa contratada deverá proceder à manutenção preventiva e corretiva 

dos equipamentos, incluindo a mão de obra, substituições de peças e suprimentos, bem 

como do equipamento se necessário. 

 

7.7.1. Quando necessária à substituição do equipamento, a empresa contratada deverá 

alocar o equipamento substituto, preferencialmente da mesma marca e modelo, ou 

similar, no prazo máximo de 24 horas, a partir da constatação da necessidade de 

substituição.  

 

7.8. A empresa contratada deverá apresentar solução de HelpDesk para o usuário, através 

de site, telefone ou contato para auxiliar e registrar as solicitações de serviços, cabendo a 

escola fiscalizar e acompanhar os chamados realizados e os tipos de defeito e soluções 

implementadas, incluso na franquia. 

 

7.9. Para a abertura de chamadas a empresa contratada deverá disponibilizar e-mail para 

contato.  Aberta a chamada pela escola a empresa contratada deverá atender o chamado, 

efetuando as correções necessárias no prazo máximo de 24 horas. 

 

7.10 O controle de cópias/impressões mensais deverá ser controlado pela empresa 

contratada através de software de gerenciamento. Na impossibilidade de gerenciamento 

dos equipamentos e a contabilização de impressos através de software, em função da 

infraestrutura de rede ou por não permitir o servidor, a contratada deverá mensalmente, 

através do controle específico de cada equipamento, retirar o relatório de consumo. 
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7.11. A empresa contratada deverá apresentar relatório mensal referente a cada 

equipamento (escola), indicando, no mínimo: 

a) Número de impressoras instaladas; 

b) Número de impressoras substituídas (em caso de defeitos); 

c) Número de cartuchos substituídos; 

d) Número e possíveis pendências devidamente justificadas; 

e) Quantidade de cópias/impressões. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. A CONTRATANTE através de seu Secretário reserva-se o direito de exercer a mais 

ampla e completa fiscalização. 

 

8.2. A fiscalização do presente contrato é de responsabilidade do Secretário (a) Municipal 

da Educação (Titular da Pasta) ou terceiro por ele designado. 

 

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE  

9.1. O valor da mensalidade será reajustado, após um ano de vigência, pelo índice 

acumulado da variação do IGP-M ou outro índice oficial que vier a substituí-lo. Na 

hipótese de alteração da norma legal vigente permitindo o reajuste dos contratos em 

períodos inferiores a 01 (um) ano, o reajuste incidirá com a menor periodicidade admitida. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES  

10.1. A CONTRATADA, além das obrigações previstas no Projeto Básico anexo a 

este contrato e ao previsto no Edital do Pregão Presencial n.º 41/2019, deverá: 

 

10.1.1. Realizar o objeto deste contrato, conforme normas estabelecidas no instrumento 

convocatório e projeto básico em anexo. 

 

10.1.2. Fornecer por sua conta própria, o trabalho técnico e a disponibilização de pessoal 

necessário para desenvolvimento do objeto. 

 

10.1.3. Fornecer treinamento para os servidores envolvidos na operação do equipamento. 

 

10.1.4. Proceder à reposição do toner, e a disponibilidade de no mínimo um toner reserva, 

para cada equipamento.  

 

10.1.5. Possuir solução Helpdesk para atendimento e com a possibilidade de abertura de 

chamado.  

 

10.1.6. Atender no prazo máximo de 24 horas corridas, contadas após a abertura do 

chamado, para atendimento com resolução do problema; 
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10.1.7. Prestar manutenção preventiva e corretiva através de pessoal técnico treinado e 

com certificação junto ao fabricante dos equipamentos; 

 

10.1.8. Possuir assistência técnica própria especializada e autorizada do fabricante do 

equipamento; 

 

10.1.9. Substituir o equipamento em caso de precário funcionamento ou quebra sem 

conserto. Caso ocorram problemas de manutenção com os equipamentos, com 

necessidade de substituição destes, a Contratada obriga-se a repor os equipamentos de 

mesma marca e modelo, ou similar, no prazo máximo de 24 horas, até o retorno ou 

substituição definitiva do equipamento defeituoso. A substituição do equipamento 

também ocorrerá para sua atualização ou na hipótese da inexistência ou extinção de 

fabricação e/ou venda dos insumos e peças da máquina. 

 

10.1.10. Atendimento técnico e instruções de uso no local em que os equipamentos 

estiverem instalados; 

 

10.1.11. Em caso de necessidade de substituição de algum equipamento, a contratada 

deverá efetuar a troca, sem qualquer ônus para o Município de Guaporé; 

 

10.1.12. Prestar atendimento técnico sem ônus adicional durante o período da locação; 

 

10.1.13. Todos os equipamentos locados deverão ser instalados e configurados nos 

devidos endereços e locais descritos neste termo. A instalação dos equipamentos e 

treinamento operacional será de responsabilidade da contratada. Caso no local de 

instalação dos equipamentos não existir estabilizador ou transformador, ou os mesmos 

não forem compatíveis, a contratada deverá fornecer o transformador. 

 

10.1.14. A empresa contratada deverá juntamente com os equipamentos fornecer o 

software de gerenciamento que deverá gerenciar as impressoras seguindo as 

especificações dos equipamentos constantes no objeto. Caso em alguns locais, em função 

da infraestrutura de rede ou o servidor não permitir o gerenciamento dos equipamentos e 

a contabilização de impressos através de software, a contratada deverá mensalmente, 

através do controle específico de cada equipamento, retirar o relatório de consumo; 

 

10.1.15. Manter controle do número de cópias mensais por equipamento e por escola. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. A CONTRATANTE, além das obrigações previstas no Projeto Básico anexo a 

este contrato e ao previsto no Edital do Pregão Presencial n.º 41/2019, deve: 
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11.1.1. Emitir a ordem de início serviço; 

 

11.1.2. Arcar com os compromissos financeiros de acordo com o estabelecido. 

 

11.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante da CONTRATADA; 

 

11.1.4. Permitir acesso dos colaboradores da CONTRATADA às suas dependências para 

a execução do serviço; 

 

11.1.5. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados; 

11.1.6. Comunicar à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas nos equipamentos 

através de chamada; 

 

11.1.7. Atestar as notas fiscais correspondentes e efetuar o pagamento mensal devido pela 

execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

12.1.  Os casos de inexecução do objeto deste Contrato, erro de execução, execução 

imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente 

contratado às penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais se destacam: 

a) advertência; 

b) multa de 2% (dois por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso injustificado 

na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após este 

prazo, será considerada inexecução contratual; 

c) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor global do contrato pela inexecução 

parcial injustificada da obrigação pela CONTRATADA; 

d) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato pela inexecução total 

injustificada da obrigação pela CONTRATADA; 

e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, no prazo de até 02 (dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 

promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão 

da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 

12.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 

descontados dos pagamentos devidos pela Administração.  
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12.3. As penalidades são independentes entre si e poderão ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente. 

 

12.4. Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do item 12.1, 

caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

 

12.5. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à Autoridade Superior 

Competente da unidade requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

12.6. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão 

são os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

12.7. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de recuperação judicial e extrajudicial, falência ou dissolução da Contratada; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, 

sem prévia e expressa autorização pelo Município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) mais de 2 (duas) advertências. 

 

12.8. O CONTRATANTE poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido 

o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no 

artigo 79 da lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

12.9. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual.  

   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

13.1. A tolerância de qualquer das partes referentemente a infrações cometidas contra 

disposições deste Contrato, não exime o infrator de ver exigido a qualquer tempo seu 

cumprimento integral.  

 

13.2. Todos os serviços deverão seguir as especificações e condições expressas neste 

Contrato e no Edital e Anexos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019, que ficam 

fazendo parte integrante deste Contrato. 
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13.3. Por motivos técnicos, e havendo recursos, o CONTRATANTE poderá acrescer ou 

suprimir o objeto contratado, conforme art. 65, §1º, da Lei n.º 8.666/93, mantidas as 

condições iniciais do Contrato. 

 

13.4. O CONTRATANTE não responderá por danos causados a terceiros por culpa ou 

dolo da CONTRATADA. 

 

13.5 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos 

neste contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da 

CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a 

CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 

passiva, com a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Guaporé para dirimir dúvidas ou questões 

oriundas do presente contrato, obrigando-se as partes entre si e sucessores, para bem e 

fielmente cumpri-lo. 

 

  E, por estarem como justas e contratadas em todas as cláusulas acima, 

assinam o presente instrumento, juntamente com duas testemunhas, o qual fora 

confeccionado em 5 (cinco) vias para os devidos fins legais. 

 

      Guaporé, 28 de fevereiro de 2019. 

 

 

COMABE AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITORIOS LTDA. 

CONTRATADA 

 

VALDIR CARLOS FABRIS 

CONTRATANTE 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

DANIEL ZORZI 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/RS Nº 60.518 

 


