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CONTRÂTO DI LOCACÃO
CONTRÂTO N.,T88
TNSTRUMENTo pÂRTrcuLAR DE LocAÇÂo oe

stffruAs

DE

tMPREssÃo

E

coPlADoRÂs

CONTRATÁNTT

CONTNÂTADA
MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRI.

LTDA

cNPl: oo.956.77 7 lO00l-24 ins.EsL:253.7 33243
RUA WAIDEMAR RANGRAB, 9 15
BÂIRÂO: SÃO IORGE
CIDADE: SÃO MIGUEL DO OESTE- SC
CEP: 8199O0-000

(49) 3622 2020
coNTAm: |AIR
E-mait aElodjEelrto@narçgly,nel

AMEOSC_ASSOC

DOS

MUNICIPTOS

DO

EXIREMO OESTE.SC.
CNPJ: 83.82926710001-13 E: lsento
RUA OLVALDO CRUZ, 167
CIDADE: SÃO MIGUEL DO OESTE
CEP: E)900-fi)O

CoNTAT0: (49) 3621-0s31

E-MÂIL: aEegsc@amegsc,olgbr

1.1 O presente contrato tem por objeto a locâÉo do(s) equipâmentos(s) de propriedade da LOCADORA,
com franquie MENSAL/GLOBAL descrito(sl e seguir.
o contratante tem como responsável legal IVÂN IOSÉ cÁxCI, Prefeito do MunicÍpio de Anchieta e
PresidenE dâ Ámêosc, brasileiro, ca!ãdo, inscrito no cPF sob o nc 625.835.909-44, residente e domiciliado
na Linha Sâo Marcos, Município de Anchieta - sc.
CúUSULA SEGUNDA . ÂLUGUEL E FORMÂ DE PAGAMENTO

2.1 A LoCATÁRIÂ pãgará, a partir da datâ da instalaÉo do(s) equlpamentos(s), o aluguel ná forma e
condições estabelecidas abaixo:

Equlpamêntos

Modelo Marca Contador lnicial
1643 CANON
EPSON
LSOO
BROTHER 0
lt4o
scx4521 SÁMSUNG 0
0
BRolllER
8085
SCANNER CANON
Produtos
Quantidade Código ldenüf. DescÍiÉo
TRÂNSFORMADOR, CD INSTALAçÃO
6
N"

Série

CANON

I

nf. Adicional

O

0

O

0
0

O

0
0
0

MULTIFUNCIONAIS A4
ALUGUEL MENSÁL:

Canon

6$9r60Et

1ff3

R$ 14O,OO com â franqula mínlma de 2.OOO cóPlas/lmpre3sÔcs, sêndo o êxcêdente RS

0,07 centevoi
Brother | 1,10 f,Í &)o0 cada, com a Íranqule míniDa de 1.000 cóplas/lmpressôes, sêndo o êxcedcnte
R§ 0,o8 centavos
Epsotr LaOO n$ 100,00 cada, com a Íranqula mlnlma de 1.000 cóplas/imprcssõês, sendo o excedente
Rí 0,10 centavos
sâEsung scx 4s21 n$ 60,00 com a fmnquta míntma de 1.0oo cóplas,/imPrtssões, sendo o êxcedente
Rí 0,06 centavos.
Brothêr g)85 R$ 12O,OO co a fratrqula mínlma de 2,00o cóplas/lmpressões, sendo o excedente R$
0,06 cêntavos.

sCAÍ{

ER:

Rl160,00

flxo

Período Contmtual: O perÍodo contrâtual ora aditado será pelo prazo de 12 [doze] meses, com iÍticio
Ol I oU2O22 e término 3l I 12 / 2022
Z.l. A leitura do medidor do equipamento deverá ser feita LOCÂTÁRIÀ LOCÂDORA ou empresa contratada,
atreves de e-mail, fax, telefone ou no próp o local, meÍlsalmente, tendo como data ba§e o 30' {trigésimoJ
dla de câda mê5, dá instalaçâo do primeiro equipamento, devendo constar as seguintes informaçôes:
RuÁ Wâldcqlâr Rângrâb, 915
Sào Miguel do Ocatc- 3C

Fone: (49)3622-2020

g
lrlAXgC)PY

número de série do eqúpamento, número do contador atual e data da coleta do contador, leitura essa que
poderá seracompanhada de funcionário designado pelo CONTRATANTE. Quando necessário e com devida
autori?áÉo da LOCÁDORÁ, a LOCATARIA poderá fazer essa leiurra.
22- Se por qualquer motivo a leitura não for efetivada no perÍodo determinado,a LOCADORA processará o
faturâmento peh n.anquÍa contratada, fazendo no mês subseqüente, após a leiturâ, o respectivo acerto de
contas.

2.3. A nota fiscal de Serviço para cobrança da locaÉo será emitida conforme previsto na cláusula 2.1.1
supra, e os pagamentos deverâo serefetuados até o 10'(décimo) dia após sua emissão, através de cobrança

banciria.
cIáUSULA TÉRcÉIRÂ _ REAJUSÍE
3.1. Á quanüa pecuaiária estabelecida, para pagamento do aluguel mensal e também para pagamentos das
cópias/impressões e digitalizações excedentes, dever'á ser paga na forma estipulada na cláusulâ segunda,
corrigida anualmente pelâ lrdriâFo do IGP-M (FGV), concordando as partes em âd(,taÍ automaücâmente a
menor periodicidade admitida legal ou .iudicialmente para os contrato da espécie.
32. Na hipótêse do IGP-M, por qualquer razâo, deb(ar de Íefletir integralmente a perda do lor de compra
da moedâ, for extinto ou não puder ser legalmênte utlllzâdo, será adotâdo o Índice de correção monetária
que rrelhor elida os efeitos inflacionários da moeda, na menor periodicidade admitida.

CúUSULA QUARTA - PRÁZO DE LOCAçÃO
4-1. O pmzo de locaçáo é de 12 meses, contados a

partt da data do primeiro equipâmento, rcnovando-se
automaücamente por iguel período, enquanto existirem equipamêntos ativos,salvo manifestação expressa
em contrário, por umá dãs pàrtes, com artecêdênciâ mÍnimà de 3o{trinta) diâs do termô ffnãl âiustádo,
desde que respêttadâ â apllcâÉo da cláusula quintâ dêstê contrato.
4.f.1- O{s) equipamento(s) instaladofs] posteriormente a data do primeiro equipamento, terão o mesmo
prazo de locaÉo previsto na cláusula 4-1, contando a partir de sua(s) respecti [s) instalação[ções).
!1 . A parte que preterder rescindiÍ o presente contrato aates do pra?, acordado nÂ ctiusuia 4.1. acirtã,

clm exceÉo das
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hipóteses de rescisão expressamente Prevista neste contrato, ncaÉ obrigada ao

pagamento de multa equivalente a três vezes o valor dó aluguel, multá esta corrigida moretâriamente nâ
forma estipulada nas cláusulas 3.1 e 3.2. aciÍna, da dâtâ de solicitação da lescisão, âté a data do seu efetivo
pagamento.
CúUSULA QUÍNTA - DEVOLUçÀO, SUBSIITUIçÀO Ê INCLU§ÃO
5 1 A LOCATARIA nâo poderá devolver qualquer equipamento, obreto do pressnte instrumento, antes d€
findo o prazo de vigilância estabelecido nas cláusulas 4.1 e 4.1.1 supra sob pena de pagamento de multa de
3 (tÍês) vez€s o valorda locação do equipãmento devolvido.
5.1.2 A multa deixará de ser aplicada, nas seguintes hipóteses:
a)- Quando a devoluÉo ocorre após 1{um) ano da instalaÉo do equipamento e desde que o total de
equipamentos a serem devolúdos não represente rnais de 30/6(tIês por cento) do total do parque instakdo;
b)- Quândo a devoluÉo ocorrer após 2 (dois) ancs de inshlaÉo do equipamento e derde que o total de
equipamentos a serem devolvidos não represente mais de s%(cinco por cento) do total do parque
instalado;
c) Quando a devolução ocorrer após 3 (três) anos de instalaÉo do equipâmento e desde que o total de
equipamentos a serem devoMdos nâo represente mais de 1@ó(dez porcento) do total do parque instalado;
d) Quando a devoluÉo ocorrer após 4 (quatro) anos de instalaçâo do equiPamento e desde que o total de
equipamentos a serem devolvidos não represente mais de 2$ó(vinte por cento) do total do parque
instalado.
5.2 Caso a LOCATÁRIA decida substitui!' ou incluir novo(s) equipamento(s), devem ser feitâ novà
negociaÉo comercial com a LOCÁDORÁ, utili ndo o preço ügente a época, obsenrando o deposito na
cláusula 4.1.1.
CúUSULA SEXTA _ FORNECIMENTO DE MATERIAS
6.1 Por opÉo da LOCATÁRIA â presente locação incluirá o material de consumo e peças de reposiÉo, exceto
papel.
A LOCÂDORA forneceni:
Equipamentos P&B: âcompanha 1 ,:altucho de toner/tinta no equipâmento e selá avaliado o
consumo/volume mensal realizado por maquina assim disponibilizaremos a quanüdade necessária para
aproximâdâmente um nÉs de autonomia de tinta- Ficardo sob a responsabilidâde da LOCÂTÁR.IA, a
solicitaÉo do toner/tinh resêrva, quando for colocado o ultimo kit no equipamento, e antes de termino do
6. 1.1

mesmo-
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EquipameDtos Cor: 1(um) cartucho de toÍrer de cada cor no equipamento e a solicitaÉo de outro câ-rtucho
devera ser feita sempreque o indicador no painelacusar 20oÁ de autonomia,parâ que haF prazo hábil para
a LOCADORA àzer a entrega do toner a ser substituÍdo.
Tanto para a cor P&B o usuário/gestor deverá informar o numerador do equipamento sempre que efetuar
umâ troca de tinta/carhcho aFavés do telefone (49) 3622-2020 ou e-mail atendimento@maxcoplr.netCaso a LOCATÁRIA efetuar, em carát€r dêurgência, a solicitaÉo do suprimento(tinta) o hete de envio será
por conta do destinatário (FOB),a ser cobrâdo com a Êtura do contrato de locaÉo no fechamento do mês,
6.1.2. caso â LOCATÁRJA não respeite o disposto na cláusula 6.1.1. supra a LOCADORA nâo poderá ser
responsabilizada pela paralisaÉo do(s) equipamento(sJ por falta de tonerfintâ, decorrentes de eventuais
atraso de entrega.
6.1.3. Á LOCADORA prima pela excelência de seus materiais de consumo utilizados em equipamentos que
levam sua marcà. Tais materiais são deúdâmente fablicados, testâdos, àprovàdos e submetidos a exigentes
controles de qualidade,tudo pâra garantir a sua mais pertbita adequaÉo a cada modelo de equipam€ntD.
6.2. Rca estabelecido também que, qualquer dano causado ao equipamento em decorrência de sua má
uülizaÉo seÉ responsabilidade exclusiva da L0CÀTÁRJÀ podendo a L@AD0RÂ, neste caso, cobrar pelos
seus sewiços de aiustes e manutenção.
6.3- O equipamento que tiver necessidade de manutenÉo em função de pl'oblemas causàdos por utilizaçâo
indevida, somente serão atendidos após a aprovaÉo formal do orçamento pela LOCATÁRIÀ Caso o

equipamento pemrneça inoperante ou trdbàlhando precariament€, no aguardo da àprovàÉo dâ
LoCATÁRIÀ o valor da locaÉo será cobrado normalmente.
6.4. Na hiÉtcse de constât3ção de utilização indcúda, âlem da aplicação do disposto nâ cHusuh 8-2., a
LOCÁTÁRA será advertida por escrito ê, Gorrendo reincidência da ocorrência, a LOCADORA poderá
consiCeraro pr€sente contrsts rescindindo de pleno direito. independente de qualqueraviso cr.l xotiãcação.
CLÁUSULA SÉ'NMA _ OBRIGÁÇÕES DAS PARTE5
7.1. ê. LOCÁDOEÂ oferece plena gÊrantb do perfeito furclonennento do(s) equipa$ento(s) qranda da
respectiva instalaÉo obedecidas as especifi caçóes técnicas.
?.2 Á Lo{ADoRÁ eutrÊ€ará € irlstalará o{s) equipamênto[s) nois) !ocâ{is) indicâdo{s} pêta LOCATLRTÁ em
perfeitas condições de serao uso a que se destina.
7-2,1, caso o{sJ êqulpâmênto(s) seF(m} colocâdos à disposiÉo dá L0CATáBIA e êle{sJ rão possa{m) ser
recebtdo[s) ou instãlado(s) por razão nâo imputávêis a LOCADORA, os encârgos mensais serão devidos â
paÉir d data em que o[s] equipamentos{sl esteia{rrl} à disposicão parâ !nsta!âção.
7 -2-2- FiCã ressalvada hipótese de o local de instalação exigir Fabalhos especiais tais como o içamentos,
serviços e obras, cuias despesas de preparaÉo das instalâções elétricás, tornadas, câbo de rede tamlrém
serão de responsabiüdade exclusiva da LOCATÁRA, a qual receberá da LOCADORA as especificáções

correspondentes.
7.2.3. Caso a LOCATÁRIA deseiâ modificar a localizaçâo do(s) equipâmento[s), aplicar-se.á o disposto nâ
cláusula 7.6. "b' abaixc
7.2.44 LOCADORÁ darii treinamento a LoCÁTÁRIA para a opemção do{sJ equipamefto(s).
7.3.4 LoCAD()RA ncará responsável, diretamente ou através de têrceiros credenciados, sem qualquerônus
para a LoCÁTÁRJA, dos serviços técnicos de nurnutenÉo e reparo do(s) equipâmento(s), substituindo
também por sua conta,todas as peças que se fizerem necesúrias, desde que náo se caracterize a utilizaçào
indevida.
7.4Á LOCADORAutilizará no(s) equipamento(s), quando necessária a substituiÉo, partes e peças originais,
adequadas, novas ou, quando nâo, que mantenham as especificaçôes técnicas do fabricante, para que flca
desde logo, autot'izada pelâ LoCATÁRIA
7.5 Os serviços téçnicos de marutençáo seÉo prcstados no horário normai de etpedienE comerçial (das
8:00 ás 18:00 horas), sendo excluÍdos os sábados domingos e feriados. Fica, desde logo, claro que a
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manutenÉo prevenüva seÉ prestada no mesmo ato do atendimento técnico para reparo do(s)
equipamento(s). quando necessário que estes serviços sejàm prestadôs forâ desse hoúrio normal,â pedido
da LOCÀ?ÁRIÀ as despesas de atcndiíoento extu?ordinário serão ctrbradas. iias lo<zlidarics de diircii
acesso, onde haia condiçôes de atendimento 'in loco- pela LOCADORÂ, a assistência será prestada em local
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b) mantero(s) equipamento(s) no local exato da iflstalaÉo. Qualquer mudança só será permitida mediante
o prévio consentimento por escrito da LOCADORÀ A LOCÂTÁRIÁ deverá assumir a mão-de-obra na
reinstalaÉo do equipamento e quaisquer despesas com as referidas mudanças de local, inclusive, mas não
exclusivâmente,üansporte, montagem, colocação do equipamento eIII novo local indicado, bem como noyas
instalâções elétricas, são de responsabilidade êxclusivã da LOCATÁRIÀ Os materlais de consumo (toner e
revelador) utilizados na reinstalaÉo do equipamento seráo cobrados pela LOCADORÁ, tendo em vista que
os materiais retirãdos no ato da desinstalaÉo não podem ser reaproveitadôs;
c) manterbem úsíveis a(s) placa[sJ que especificam: [iJ quea proprietária do equipamento é a LOCADORA;
e (ii) o modelo, o n" de série e a marca;
d) não introduzir modifieções de quâlquer natureza no(s) equipamento(s);
eJ defender e fazer ler todos os direitos de propriedade da LOCÁDORÁ sobre o(sl equipamento(s),
inclusive impedindo sua penhora, seqüesh'o, arrêsto, arrecâdaÉo, etc., poI terceiros, noUncando-os sobre
o

direito da propriedade da LOCADORA;

0 comunicar imediatamente a LOCADORÀ qualquer intervenÉo ou violaÉo porterceiros de qualquer dos
seus direitos em relaÉo ao(s) equipâmento(s);
g) permitir o acesso de pessml autorizãdo da LOCÂDORÁ parâ realizaÉo de manutenção ou reparo do(s)
equipamento[s) e ainda para o seu desligamento ou remoÉo, nas hipótesc cabíveis;
h) responsabilizar-se por qualquer dano ou inutilização do(s) equipamento(s), bem como pelo
descumprimento de qualquer de suas obri€açôes previstas neste conn'ato ou em lei;
i) não permitir a intervenÉo de terceiros não autorizados p€la LOCADORA, nas partes e componentes
intemos do{s) equipâmento(s) j
i) efetuar pontualmente o pagamento dos aluguéis;
l) assumir expressamente, através dos seus sócios, na qualidade de seus representantes legais, a condições
de fiel depositáriâ do(sJ equipâmento(s), assim como, providenciar seguro contra quâlquer avaria, como
ihcêndio, danos êlétricos, roubo, queda de raio/explosão ou de qualquer natureza;
m) quando da devoluÉo parcial de equipamento(s) ou ao inal do presente contrato, devolver iuntamente

com o(s) equipâmeÊto{s) os mateÍiair de consumo que estivêrem sendo utilizâdos, bem como m
respectivos mâte ais reserra, em perfeito estâdo de conservâção, ressalvados os desgastes naU.rmis
cÍusados pelo seu uso normâI. medi€nte a âssinatura do 'termo de devolução de eqtlipamento';

n) reembolsar a LOCÁDORA no ãlto da desinstalaçâo do(s) equipãmentô{s), se cônstatãda utilizaqão
indevida do(s) equipamento[s) e houver a necessidade de reparos ou substituiçáo de peças;
o) dennir um usuário responsável pela utilizaÉo de cáda equipamenta, de forma que o mesmo
fornecer

o

deva

contador do equipamento, sempre que solicitâdo pela LOCÁDORÁ:

7.7. Na hipótese de ocorência de turto do(sJ equipamento(sJ - sem cobeftu.a de seguros - a LOCÂTÁRIA
se obriga a indenizar a LOCÀDORÀ pagamento a vistâ o valor do equipamento constânte da nota fiscal
remessa que acompanhou o[sJ equipamento(sJ.
7.8. Cabe a LoCATÁRIA p.ovidenciar o loçal onde será instãlado o{sJ equipamento{s), a mesâ ou rack sob
qual o mesmo vâi ncâr, bem como a instalaÉo elétrica côm tomada apropriada e as conexões necessárias
paia â infilaÇão dos equipamentos quando impressoras como Gbo de rede, cabo USB.
7.9 Fica desde Já acertádo que após a pr,Íneirâ instalaÉo feitâ pela LOCADORA em que o equipamento esta
em perfeitas condições de uso, é de responsabilidade da LOCATÁRIA a reinstâlaÉo dos drivers caso a
mesma forrnate seu computadore delete o drive da impressora. Sendo necesúria a presença de um téflico
no locàl para á rêinstalação, poderá sel crbrudo uma àxa parà esse seNiço.
ÂNTON
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8.1 As faturas não pagas até o vencime[to serâo acrescidas da variação do IGP-M, aplicada pelos dias de
atraso, acrescidos de luros de mora de um por cento (1%J ao mês e multa de dois por cento (2%1, sem
preiuízo das demais sarções aplicáveis, dentreas quais o desligamento tempoÉrio do(s) equipamento[s)a
suspensão de envio de material de consumo, a suspensão da Assistência técnica e a rescisão do presente
contrato, na formâ abaixo estâbelecida.
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8.1.1. em casa de atraso no pagamento dos alugueis, a LOCADORA aguardará por 10{dezJ dias, a contar do
vencimenta do pâgamerto em atraso, a emenda da mora pela LOCATÁRIA, acrescidas as verbas descritas
na cláusula 8.1. acima.
8.1.2. esgotado o prazo para emenda da mom sem que a LOCATÁRIA efeure o pagamento do aluguel e seus
acréscimo o present€ contrato será considerado rescindido de pleno direito, providenciando a LOCÁDORA,
porsiou por terceiros autorizados, a imediata retirada do{s) equipamento(s) locado do estabelecimento da
LOCATÁRIA
8.2 A recusa da devolução do(s) equipamento(sJ ou dano nele{s] produzido, obriga â LOCATÁRIA ainda, ao
ressarcimento pelos danos e lucros cessantes, estes pelo período em que o(s) equipamento(sldeixar de ser
utiliza dos pela LOCÁDORA
8.3. Ás paÊes aiustam que na inliaÉo de qualquer das cláusulas contratuais por parte da LOCATÁR|À a
LOCADORÁ poderá, além de rescindir este contrato, como previsto acima,exigir eobter imediata devoluÉo

do equipamento, cabendo-lhe inclusive, nâ via iudic,ãL a reintegraÉo "inito ]itis", válido para os firc dos
incisos It e lll do artigo 927 do código de Processo Civil, o documento envÍado pela LOCADORÁ solicitando
a devolução do(s) equipâmento[s).

8.4 Poderá, ainda, a LOCADORA, faotltativamente, considerar rescindida a locaÇão e retirar o[s)
equipamento{s) locâdo(s), nas hipóteses de concordata, hlência, insolvência ou modificaÉo da composiçâo
societária da LOCATÁRIA;
clÁusuLA NoNA -
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9-1. O presente

instrumento é celebrado em caráter irretratável e vinculârá não só âs pârtes, mas também
seus sucessores a qualquer tÍtulo, que assumirâo as obngaçôe§ e direitos dele decorrentes.
9.2. Nenhuma das partes poderiá ceder qualquer de seus direitos ou obrigações oriundos do presênte
instrumento sem prévio e expresso consentimento da ouü? partê, com exceÉo: (i) da hipótese em que a
LOCADORÂ traÍlsfira a propridade do equipamento locado, seja poÍ reorgaÍdzaçao societária ou orrpra e
venda paÍ:r empresas do mesmo grupo econômico. Neste caso, a nova locadora assumirá expressamente e
cumpriiá o pÍesenle conüalo, o que será prrntamente qimuni(adu pol (ârà à LOCÁTÁRiÀ e [iii dos
créditos e recebíveis decorrentes do presente contrato, os quais poderão ser cedidos pela LOCADORA a

tÉrceiios.

,.J. ilennuÍlra «JIeiiílcrat oã LrrLAlrurA e/ou LtLÁr;lríl}r eÍll í{rLÉoet quarquer ud5 iÍnpúl(dÍrLlds êriu,
estipuladas ou quanto ao cumprimento de qualquer das cláusulas aqui estabelecidas poderá ser entendida
cêmo eceiaçâo, ilovaçiô ou perdão de qu;lqüei dívidâ ou obri8içãc dô LOCATÁRIA e/oü LOCADCRÀ
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