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CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 081/2015 

Pregão Presencial nº 011/2015 – Processo Licitatório nº. 019/2015 

 

I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cidade 

de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal 

em Exercício: Valmir Luiz Menegat, CI nº. 9019337758-SSP/RS, CPF nº. 343.459.730-15, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado na Linha Balestrin, no município de Taquaruçu do Sul – 

RS. 

B - CONTRATADA: S. A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - 

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.801.978/0001-76, inscrição estadual 

nº049/0043810, estabelecida à Rua Tenente Lira, nº 683, sala 01, Centro, na cidade de Frederico 

Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu procurador: Zulmir Luis 

Pegoraro, brasileiro, solteiro, gerente de departamento, RG nº 1094909619, expedida pela SJS/RS, 

CPF nº 007.899.180-30, residente e domiciliado na Rua Chiquinha, nº 78, Bairro Santo Inácio, na 

cidade de Frederico Westphalen, RS, fundamentados nas disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, e a Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e de 

conformidade com o resultado constante da Licitação modalidade Pregão Presencial n° 011/2015, 

resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, na Lei 

Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro 2006, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994, e pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 

1998, no Decreto Municipal nº 036, de 15 de maio de 2007, Decreto Municipal nº 034/2008, de 07 de 

abril de 2008, e respectivas alterações posteriores e no Pregão Presencial nº 011/2015 - Processo 

Licitatório nº 019/2015, pelos termos da proposta da CONTRATADA, datada de 08 de julho de 2015, 

com alterações introduzidas na ata de 09 de julho de 2015, que integram e completam este 

instrumento, e pelas cláusulas expressas a seguir. 

III – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

Constitui objeto do presente contrato a locação de duas impressoras/copiadoras, novas, Marca 

Samsumg M 4070FR, com serviços de manutenção preventiva e corretiva permanente, com 

reposição de peças e fornecimento de materiais de consumo necessários, exceto papel e grampo, para 

suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul - RS. 

NOTA: A empresa vencedora terá como garantia mensal pela locação dos equipamentos, uma 

franquia de 3.000,00 (três mil) cópias mensais por equipamento, com sistema de compensação de 

cópias entre os equipamentos. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO:  

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a importância de R$ 114,00 (cento e catorze reais), 

por copiadora, totalizando R$228,00 (Duzentos e vinte e oito reais) mensais, a título de franquia dos 

equipamentos, conforme proposta vencedora do referido Pregão Presencial. O valor pago pelas 

cópias excedentes a Franquia, será resultante do valor da proposta vencedora dividido pela 

quantidade da franquia. Ex: R$ 114,00: 3.000 cópias = R$ 0,038, por cópia excedente. 

Parágrafo único: No valor mencionado na cláusula segunda deverão estar incluídas as despesas com 

os tributos (impostos, taxas, contribuições); seguros; os encargos sociais, fiscais e comerciais, 

previdenciários e trabalhistas incidentes; e outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço para 

o cumprimento das obrigações decorrentes do Edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

As despesas decorrentes da contratação de que trata este edital serão suportadas pelas dotações do 

orçamento vigente no exercício de 2015. 

CLÁUSULA QUARTA – FISCALIZAÇÃO:  

O MUNICÍPIO exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através da Senhora 

Secretária Municipal de Administração, Sra. Cristiane Casaril Lorini, CPF nº 000.329.350-56, 

como gestora do contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – SANÇÕES: 

No caso de não cumprimento de cláusulas deste contrato, será aplicada à CONTRATADA multa 

moratória de valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato ou parcela pendente. 

Parágrafo único. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 

8.666/93, sendo que, em caso de multa, esta corresponderá a 10% sobre o valor do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO:  

Presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, caso ocorram quaisquer dos fatos 

elencados no artigo 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo único. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 

rescisão administrativa prevista no artigo 77, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS:  

A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita 

através de protocolo, não sendo considerada qualquer outra forma como prova de entrega de 

documentos ou cartas. 
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CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA:  

O contrato vigorará a contar da data de sua assinatura e terá o prazo de 12 (doze) meses, podendo 

ser prorrogado conforme Lei. Após cada período de 12 (doze) meses, ocorrendo a prorrogação, o 

contrato será reajustado pela variação do IGPM do período. 

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

O pagamento será mensalmente até o 5º (quinto) dia útil subseqüente ao mês em que os serviços 

foram prestados, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, que será conferida e visada pela 

Gestora do Contrato, relativos ao período e valores que serão pagos, conforme a franquia e leitura de 

cópias resultantes da soma de todas as máquinas locadas, sendo que o valor pago pelas cópias 

excedentes a franquia será resultante do valor da proposta vencedora dividido pela quantidade da 

franquia. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS GARANTIAS:  

A CONTRATADA deverá possuir equipamento reserva para substituição em caso de falha de algum 

dos equipamentos e deverá substituir o equipamento por um novo (com as mesmas especificações) 

caso apresente problemas funcionais que acarretem necessidade de assistência técnica constante, que 

venha a dificultar o desenvolvimento do trabalho interno da contratante, sendo que os atendimentos e 

a substituições de equipamentos deverão ocorrer em no máximo 24 horas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: FORO:  

Fica eleito o Foro da Comarca de Frederico Westphalen para solucionar todas as questões oriundas 

deste ajuste, renunciando as partes à qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente Contrato de fornecimento, em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que produza 

jurídicos e legais efeitos. 

                                  Taquaruçu do Sul, 15 de julho de 2015. 

 

...........................................................                                 ............................................................ 

  VALMIR LUIZ MENEGAT                           S.A LUZA SIS. DE IMP. E COP. LTDA – ME 

Prefeito Municipal em Exercício                              Zulmir Luis Pegoraro - Procurador                             

      CONTRATANTE                                                            CONTRATADA 

                                                    Cristiane Casaril Lorini 

                                                               Gestora do Contrato 

TESTEMUNHAS: 

A ..................................................                     B .................................................................... 

 


