
 
 

 

 

 

Diário Oficial 
Edição nº 1518 Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 Município de São Jerônimo 

 

   

Sumário  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

  Diário Oficial Eletrônico 
         WWW.SAOJERONIMO.RS.GOV.BR 

  Atos Oficiais do Município de São Jerônimo/RS 
 

Imprensa Oficial do 

Município de São Jerônimo 
Lei Municipal nº 3.390 de 02 de 

setembro de 2015 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e 

Administração 

 

Fábio Medeiros de Freitas 

Responsável Edição/Publicação  

 

Local/Administração/Redação/Impressão 
Rua: Cel. Soares de Carvalho, 558 
Centro - São Jerônimo/RS 

 

 

Telefone: 

Recepção  ...........................  (51) 3651-1744 

 

E-mail: domsj@saojeronimo.rs.gov.br 

 

 

 

 

 

  

 

 
Certificado Digital acesse 

https://www.saojeronimo.rs.gov.br/diario-oficial 

   

Seção 01 - ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO – Pág. 02  

Seção 02 - ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO – Pág. 03. 

Seção 03 - PUBLICIDADE DE CARÁTER INFORMATIVO/EDUCACIONAL – Sem publicação. 

mailto:domsj@saojeronimo.rs.gov.br


Diário Oficial do Município de São Jerônimo 

Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 Edição nº 1518 

 

 

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.saojeronimo.rs.gov.br/diario-oficial                              2 

 
DECRETO N° 5.235, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

ALTERA O DECRETO MUNICIPAL 

5.224/2022 QUE CONVOCOU PARA A 1ª 
CONFERENCIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE MENTAL 

 
 O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições 

legais conferidas pelo Art. 73, VIII da Lei Orgânica, pelo inciso VI do artigo 8º 

da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012,  
 

D E C R E T A 

 
Art. 1º Fica alterado o artigo 1º do Decreto Municipal 5.224, de 31 de janeiro 

de 2022, passando a ter a seguinte redação: 

 

Art. 1º Fica convocada a 1ª Conferência Municipal de Saúde, 

com o tema “A Política de Saúde Mental como Direito: Pela 
defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia 

dos serviços da atenção psicossocial no SUS, a realizar-se 

no dia 11 março de 2022, na cidade de São Jerônimo/RS, sob 
o patrocínio da Prefeitura Municipal de São Jerônimo e 

coordenação da Secretaria Municipal de Saúde e do 

Conselho Municipal de Saúde. 
 

 

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação com seus efeitos a contar da sua assinatura. 

 

 

Júlio Cesar Prates Cunha 

Prefeito Municipal, em exercício 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

017/2022 
PROC. ADM. Nº 074/2022 

ENTIDADE: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS DE SÃO JERÔNIMO 
OBJETO: parceria voluntaria com a APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JERÔNIMO, repassando um valor 
mensal para contribuição na manutenção da referida entidade e ampliação do 

número de atendimentos, conforme Plano de Trabalho. 

VIGÊNCIA: de 01 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022 
FISCAL: Fabio Medeiro de Freitas  

São Jerônimo, 15 de fevereiro de 2022 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

008/2021 E AO CONTRATO Nº 9912522825 

Processo nº 53137.000433/2021-19  
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

CNPJ 34.028.316/0026-61 

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do 
contrato original por mais 12 meses. 

Prazo: Fica prorrogado o contrato por 12 (doze) meses, de 19/02/2022 até 

19/02/2023. 
Fundamento Legal: artigo 57, inciso II da Lei Federal 8.666/1993 

Data: 18/02/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO  

 

http://www.saojeronimo.rs.gov.br/diario-oficial


Diário Oficial do Município de São Jerônimo 

Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 Edição nº 1518 

 

 

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.saojeronimo.rs.gov.br/diario-oficial                              3 

 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004 / 2022 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO, 

com sede na Rua Osvaldo Aranha, n.º 175, Bairro Centro, São Jerônimo/RS, 
CNPJ n.º 90.893.439/0001-83, neste ato representada pela seu Presidente Sr. 

ALAN FERREIRA MENEZES,  CPF nº 009.184.750/82, aqui denominada 

CONTRATANTE, e Empresa PRIME SERVICE PRESTADORA DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, empresa com sede na Rua Irani, nº 55, 

Bairro Santo Onofre, na Cidade de Viamão – RS, CEP 94.445-270, inscrita no 

CNPJ: 35.415.345/0001-90, neste ato representado pelo Sócio - Gerente, Sr. 
TIAGO MATEUS MACHADO DOS SABTOS, CPF nº 000.928.520/25, aqui 

denominada CONTRATADA, têm entre si contratado o que segue: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO 

 
1.1. Aplica-se ao presente contrato todas as disposições da Lei 

14.133/2021. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para 

prestação de serviços de terceirização da limpeza do imóvel sede das atividades 

da Câmara de Vereadores de São Jerônimo, os quais se farão de forma pessoal 
por um número de 01 (um) pessoa, vinculada à CONTRATADA por todas as 

suas obrigações, especialmente as trabalhistas e previdenciárias. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

 
3.1. O prazo de vigência da contratação dos serviços, objeto deste 

contrato, será de 12 (doze) meses, a partir de 21 de fevereiro de 2022, podendo 

ser prorrogado nos termos da Lei vigente ou aditivado mediante termo aditivo 
e com a concordância de ambas as partes. 

 

3.2. Havendo a renovação do contrato após decorrido o prazo de um 
ano, o valor mensal para a prestação de serviços será reajustado conforme 

índice do IPCA / IBGE, acumulado do período, ou outro que venha a substituí-

lo. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela prestação de 

serviços informada, objeto deste instrumento, a importância mensal de R$ 
3.298,19 (três mil duzentos e noventa e oito reais e dezenove centavos) e serão 

pagos pela CONTRATANTE até o 5º dia útil do mês subsequente a prestação 

de serviços com a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente 
aprovada pelo fiscal do presente contrato. 

 

4.2. Se o término desse prazo coincidir com dia sem expediente na 

CÂMARA, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil 

imediatamente posterior. 
 

4.3. Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os 

encargos da CONTRATADA, a CÂMARA deverá restabelecer, por 
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

 

4.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 
monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a 

substituí-lo, e a Câmara compensará a CONTRATADA com juros de 0,5% ao 

mês. 
 

4.5. Na Nota Fiscal/Fatura deverão estar destacados os valores relativos 

ao IR, INSS (nos termos da Lei Previdenciária) e ao ISS, caso ocorra o fato 
gerador destes ou outros impostos, sob pena de retenção dos valores no ato do 

pagamento. 

 

4.6. Fica expressamente estabelecido que no preço acima estão incluídos 

todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto 
especificado na cláusula primeira deste instrumento, constituindo-se na única 

remuneração devida. 

 
4.7. O pagamento mensal fica condicionado à apresentação por parte da 

CONTRATADA de todos os comprovantes de pagamento das obrigações 

sociais, trabalhistas, fiscais e quaisquer outros referentes à funcionária que será 
colocada à disposição para prestação de serviços a ser desenvolvida na 

CONTRATANTE. 

 
4.8 As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pela 

seguinte dotação: 

 
01 - Câmara de Vereadores 

01.2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores. 

01.2001.3.3.90.39.00.00.00.00.0001 - Outros serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica 

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
5.1. Prestar informações e orientações indispensáveis à prestação dos 

serviços estipulados no objeto da presente contratação. 

 
5.2. Efetuar pagamento à CONTRATADA, conforme cláusula do 

presente instrumento, referente ao objeto. 

 
5.3. A CONTRATANTE deverá fornecer todos os produtos de limpeza, 

destinados à execução dos serviços. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

DA CONTRATADA: 

 

6.1. A CONTRATADA será o único responsável por todas as 
obrigações sociais de proteção aos seus funcionários e/ou profissionais, bem 

como todas as despesas necessárias para a execução dos serviços contratados, 

incluindo salário, encargos sociais, previdenciários, comerciais, trabalhistas, 
equipamentos de proteção individual e quaisquer outros que se fizerem 

necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes da execução da 

prestação dos serviços, tais como: alimentação, hospedagem, transporte, entre 
outras, isentando integralmente  a CONTRATANTE. 

 

6.2. A prestação de serviços da CONTRATADA deverá basicamente abranger 
as seguintes tarefas que serão executadas pelas pessoas vinculadas a 

CONTRATADA de acordo com suas determinações e fixações de horários, 

sendo a jornada diária de 8h de trabalho, para cumprimento destas atividades, 
quais sejam: 

 

6.2.1. Limpeza dos Sanitários; 
6.2.2. Limpeza e Conservação de todas as salas e vidros do prédio 

principal e prédio anexo;  

6.2.3. Limpeza e Conservação do Plenário e Salão Nobre, situados na 
parte interna do prédio; 

6.2.4. Conservação e organização no que se refere a limpeza de todo o 

Gabinete da Presidência; 
6.2.5. Limpeza e Conservação da Recepção e vidros. 

6.2.6. Conservação em estado de limpeza dos corredores e demais espaços 

internos da CONTRATANTE, inclusive o plenário e vidros quando solicitado; 
6.2.7. Recolhimento do lixo interno e limpeza do pátio com recolhimento 

de lixo. 

 
6.3. A CONTRATANTE determinará as atribuições de limpeza, 

conservação e higienização do prédio sede da Câmara, para as pessoas 

vinculadas a CONTRATADA. 
 

 

SEÇÃO II – PODER LEGISLATIVO 
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6.4. Ficará a critério da CONTRATADA a escolha das pessoas que 

deverão realizar a prestação de serviços, restando a CONTRATANTE não as 

aceitar no caso de descumprimento das obrigações. 
 

6.5. A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos de proteção 

individual as pessoas que irão realizar a prestação de serviços e, em 
contrapartida a CONTRATANTE deverá fornecer os materiais para a limpeza. 

 

6.6. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA as obrigações 
sociais de proteção aos profissionais, bem como todas as despesas necessárias 

para a execução do objeto licitado, incluindo salários, encargos sociais, 

previdenciários, comerciais, trabalhistas e quaisquer outros que se fizerem 
necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes deste edital. 

 

6.7. A CONTRATADA se compromete a: 
 

a) Fornecer o número de pessoas indicadas na Cláusula 2ª, independe, para a 

CONTRATANTE, as características pessoais da pessoa que realizará as 
atividades, devendo, contudo, ser habilitada para tal fim. 

 

b) Os (as) funcionários (as) colocados (as) à disposição da CONTRATANTE 
deverão ser habilitados para as funções; caso não o sejam, restará facultado à 

CONTRATANTE não os aceitar, obrigando-se a CONTRATADA a substituí-

los em 03 (três) dias. 
 

c) Os(as) funcionários(as) colocados(as) à disposição da CONTRATANTE 

deverão utilizar uniforme fornecido pela CONTRATADA, que os(as) 
identifique como funcionários(as) da mesma. 

 

6.8. À CONTRATADA caberá realizar todos os pagamentos devidos ao 
seu contratado, correndo por sua exclusiva responsabilidade todas as 

obrigações jurídicas relativas ao serviço prestado, principalmente as 
previdenciárias e trabalhistas. 

 

6.9. A CONTRATADA se responsabiliza por eventuais prejuízos que 
possa causar à CONTRATANTE se deixar de cumprir com suas obrigações. 

 

6.10. Os serviços serão prestados por funcionário(a) da CONTRATADA, 
e que diretamente e indiretamente se vincula e se subordina somente as 

determinações emanadas pela CONTRATADA. 

 
 

 

6.11. A CONTRATADA juntamente com um representante da 
CONTRATANTE se compromete a informar de forma prévia as atividades a 

serem exercidas pela pessoa citada na cláusula anterior, bem como orientá-la 

quanto as suas funções, sem que esta orientação caracterize imposição laboral. 
 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO HORÁRIO 

 

7.1. Os contratantes acordam que os(as) funcionários(as) responsáveis 

pela execução dos serviços deverão computar uma jornada de 40 (quarenta) 
horas semanais determinadas de acordo com as orientações da 

CONTRATADA, sendo Segunda-Feira das 8:30 às 12:00, das 13:00 às 17:00 e 

das 18:00 às 22:30 e de Terça a Sexta-Feira das 8:30 às 12:00 e das 13:00 às 
16:30. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO 

 

8.1. Toda e qualquer alteração do avençado neste contrato deverá ser 
processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a modificação do 

objeto. 

 
 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 
9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Câmara Municipal de 

São Jerônimo poderá, garantida prévia defesa, aplicar as seguintes sanções, que 

poderão ser cumulativas, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 

advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, 

impedimento de contratar com a Administração Municipal de São Jerônimo e 
declaração de inidoneidade, com fundamento na Lei Federal 14.133/21. 

 

9.2. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 
contrato 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL 

 

10.1. Este Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral amigável ou 
judicial, reduzido a termo no respectivo processo, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis. 

 
 

 

10.2. Este Contrato poderá ser rescindido, ainda, parcial ou totalmente, de 
comum acordo, mediante formalização escrita com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias. 

 
10.3 Será rescindido o presente contrato, independente de notificação 

judicial ou extrajudicial, sem qualquer direito à indenização, por parte da 

CONTRATADA, nas seguintes hipóteses e condições: 
 

a) A CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas no presente 

instrumento, tendo a parte inadimplente o prazo de 5 (cinco) dias para alegar o 
que entender; 

 

b) A CONTRATADA transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em 
parte, sem prévia a expressa autorização da CONTRATANTE; 

 
d) Quando decorrido o prazo de vigência do presente contrato, se não existir 

prorrogação; 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1. Qualquer tolerância das partes, quanto a eventuais infrações das 

cláusulas contratuais, não implicará perdão, renúncia ou alteração do pactuado. 

 
11.2. A CONTRATANTE obriga-se, por si, ou sucessores a qualquer 

título, ao fiel cumprimento das obrigações deste contrato. 

 
11.3. A CONTRATANTE designa a Servidora Magda Campos Garcia 

como fiscal do presente contrato. 

 
11.4. O presente contrato está vinculado ao Documento de Formalização 

de Demanda 013/21 e ao Processo de Dispensa de Licitação 15/2022. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

 
12.1. Para questões de litígios decorrentes do presente contrato, fica eleito 

o Foro da Comarca de São Jerônimo/RS, com exclusão de qualquer outro, por 

mais especializada que seja. 
 

E, por estarem assim justos e contratados, para firmeza e validade do que foi 

estipulado em todas as cláusulas, as partes assinam o presente instrumento, em 
02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 

São Jerônimo/RS, 16 de fevereiro de 2022. 

Alan Menezes 

Presidente da Câmara de Vereadores 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005 / 2022 

 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO, com 

sede na Rua Osvaldo Aranha, n.º 175, Bairro Centro, São Jerônimo/RS, CNPJ 

n.º 90.893.439/0001-83, neste ato representada pela seu Presidente Sr. ALAN 
FERREIRA MENEZES,  CPF nº 009.184.750/82, aqui denominada 

CONTRATANTE / LOCATÁRIA, e o SKALA EQUIPAMENTOS PARA 

IMPRESSÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua 
Índia, nº 727, Bairro Petrôpolis, em Novo Hamburgo, inscrita no CNPJ: 

06.374.793/0001-95, neste ato representado pelo Sr. OSVALDO ORLANDO 

FUHR, CPF 297.085.080/04, aqui denominada CONTRATADA / 
LOCADORA, têm entre si contratado o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO 
 

Aplica-se ao presente contrato todas as disposições da Lei 14.133/2021. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: 

 

2.1. O presente contrato tem por objeto a locação, em perfeito estado de 
funcionamento, pela LOCADORA a LOCATÁRIA, de 04 (QUATRO) 

Impressoras Multifuncionais Monocromática marcas BROTHER, modelos: 02 

(duas) MFC 8890 e 02 (duas) MFC 8952 (rede / Wi-Fi / Usb), com impressão 
frente e verso automáticos.  

 

2.2. Com manutenção e suprimento (toner) por conta da contratada, 
como também software de gerenciamento, com usuário e senha para impressão 

e cópia. 

 
2.3. Fica expressamente vedado a LOCATÁRIA transferir para outro 

local de instalação a(s) máquina(s) locada(s), salvo mediante prévia e escrita 
autorização da LOCADORA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO: 
 

3.1. O prazo do presente contrato de locação será de 12 (doze) meses, contados 

de 23/02/2022 até 22/02/2023, dia o qual deverá ser instalado os equipamentos.  
 

3.2. O prazo do presente contrato de locação poderá ser renovado, obedecidas 

as disposições da Lei Federal 14.133/2021. 
 

 

CLÁUSULA QUARTA – FRANQUIA MENSAL / VALOR 
 

4.1. O presente contrato prevê o fornecimento de 04 (impressoras), com 

uma franquia global mensal de 10.000 (dez mil) cópias ou impressões. 
 

4.2. O valor de cada equipamento é de R$ 200,00 (duzentos reais), 

totalizando o valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais). 
 

4.3. A cópia ou Impressão excedente a franquia estipulada no Item 4.1, 

terá o custo de R$ 0,06 (seis centavos). 
 

4.4 O contador do equipamento será verificado mensalmente pela visita 

de um técnico da LOCADORA ou através de contato telefônico, no qual a 
LOCADORA solicitará à LOCATÁRIA a informação constante no contador, 

comprometendo-se a mesma a prestar informações verdadeiras, sob pena de 

incorrer na cobrança posterior de diferenças de impressões/cópias não 
informadas e da rescisão contratual. 

 

4.5. Os valores referidos no presente contrato sofrerão correção, após 12 
(doze) meses, em caso de renovação, com base no índice do IPCA, ou àquele 

índice que venha substituir o mesmo. 

 
CLÁUSULA QUINTA - LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS LOCADOS: 

 
5.1.  Sede da Câmara Municipal de Vereadores, sito à Rua Osvaldo 

Aranha, 175, Bairro Centro, São Jerônimo – RS CEP: 96700-000. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

 
6.1. A LOCATÁRIA pagará o aluguel mensal a LOCADORA, que terá 

vencimento 30 dias após a instalação do equipamento no local indicado no 

item 5.1 do presente contrato. 
 

6.2. O pagamento deverá ser efetuado em estabelecimento bancário indicado 

pela LOCADORA o através de boleto bancário. 
 

6.3. O não pagamento dos aluguéis em seu respectivo vencimento constituirá 

inadimplemento contratual da LOCATÁRIA e, por conseguinte, razão 
suficiente para se declarar rescindido o presente contrato.  

 

 
6.4. Poderá a LOCADORA, a seu exclusivo critério, receber os aluguéis em 

atraso, hipótese em que serão cobrados encargos moratórios, até a data da sua 

efetiva liquidação. 
 

6.5. O pagamento à LOCADORA observará, ainda, a ordem cronológica de 

pagamentos da LOCATÁRIA, na forma da Resolução vigente. 
 

6.6. As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas pela 

seguinte dotação orçamentária: 
 

01   CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO 

2001   MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES 
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO PJ 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO ATENDIMENTO TÉCNICO: 

 
7.1. A LOCADORA prestará à LOCATÁRIA atendimento técnico ao 

equipamento locado, sem ônus adicional, durante o período da locação. 

 
7.2. A assistência técnica e manutenção do equipamento somente poderão ser 

realizadas por técnicos da LOCADORA, ou de terceiros por ela credenciados, 

durante o horário comercial. 
 

7.3. A LOCADORA tem o comprometimento de atender os chamados técnicos 

por falhas no funcionamento do equipamento locado no período máximo de 24 
horas da abertura do chamado. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS: 
 

8.1. Além da locação do equipamento a LOCADORA tem a obrigação 

de fornecer toner para o perfeito funcionamento do equipamento, bem como 
peças de reposição atinentes ao desgaste da máquina, tais como o revelador, 

cilindro, rolos e lâmpadas ou efetuar a troca do equipamento. 

 
8.2. Como também deverá fornecer o transformador de energia, para 

ligar os equipamentos a rede elétrica. 

 
8.3. O papel utilizado na impressão/cópia do equipamento locado não é objeto 

do presente contrato de locação, ficando a cargo da LOCATÁRIA. 

 
 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
 

9.1. O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, de 

pleno direito, com aviso prévio de 30 dias por escrito, independente de razões. 
 

9.2. Será dispensado o aviso prévio da rescisão do presente contrato nos 

seguintes casos: 
 

a) Quando a LOCADORA constatar incorreção nas informações do contador 

prestadas pela LOCATÁRIA;  
b) Quando a LOCATÁRIA incorrer no atraso no pagamento do aluguel por 

mais de 15 dias;  
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c) Quando a LOCADORA constar reiteradas ocorrências de danos no(s) 

equipamento(s) locado(s) provocados pela sua inadequada utilização por parte 

da LOCATÁRIA; 
d) Quando a LOCADORA constatar o uso de produtos/suprimentos, ou peças 

não originais, ou de origem desconhecida no(s) equipamento(s) locado(s). 

e) Quando o LOCADOR não prestar o atendimento técnico no prazo máximo 
de 48 horas, iniciada tal contagem a partir do chamado técnico; 

f) Quando o LOCADOR não prestar a assistência técnica satisfatória para que 

a impressão/cópia tenha a qualidade desejada pelo LOCATÁRIO, nos termos 
da expectativa da contratação; 

 

9.3. Findo o contrato, ou no caso de sua rescisão por qualquer motivo, a 
LOCADORA retirará imediatamente o(s) equipamento(s) locado(s) no local 

descrito na cláusula Quinta. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO DIREITO DE PROPRIEDADE: 

 

1O.1. A LOCATÁRIA deverá respeitar e fazer respeitar o direito de 
propriedade da LOCADORA sobre os equipamentos locados, devendo 

comunicar, imediatamente, qualquer embaraço, arresto, turbação da posse, 

demanda ou processo que os atingirem. Em quaisquer dos casos, a 
LOCATÁRIA fará conhecer a parte interessada, “initio litis”, o direito de 

propriedade da LOCADORA sobre os equipamentos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

11.1. A LOCATÁRIA deverá manter a(s) máquina(s) em perfeito estado 
de conservação e funcionamento, como sua(s) fosse(m), respondendo por 

danos que vier(em) a sofrer por incêndio, uso indevido, furto ou qualquer outra 

causa, ainda que por culpa de terceiros, obrigando-se a indenizar a 
LOCADORA, pelos prejuízos daí resultantes, deste já prefixados sobre o valor 

total dos aluguéis, vencidos e vincendos, além do preço do equipamento(s) 
conforme tabela de preço de seu fabricante. 

 

 
11.2. Fica expressamente vedado à LOCATÁRIA emprestar, sublocar, 

dar em comodato ou ceder a terceiros o(s) equipamento(s) locado(s), salvo se 

vier obter a prévia e escrita anuência da LOCADORA. 
 

11.3. Todas as obrigações decorrentes do presente instrumento, máxime 

as pertinentes ao pagamento de aluguéis, deverão ser integralmente respeitadas 
até o tempo final de vigência deste contrato, ainda que a LOCATÁRIA, por 

sua conta e risco, deixe de usar o(s) equipamento(s) locado(s). 

 
11.4. Qualquer comunicação entre as partes somente terá validade quando 

efetuada por escrito, ou abertura de chamado técnico através da central de 

atendimento da empresa. 
 

11.5. Desde já a LOCATÁRIA designa como fiscal do presente contrato 

a servidora HARAXANE SOUZA DINIZ. 
 

11.6. A LOCATÁRIA na pessoa física do seu representante legal, 

signatário deste contrato, é constituída de FIEL DEPOSITÁRIO do(s) 
equipamento(s) locado(s), para todos os efeitos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 

12.1. Para dirimir toda e qualquer questão judicial oriunda do presente 

instrumento fica eleito o foro da cidade de São Jerônimo, com expressa 
renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

12.2. Os casos omissos do presente contrato serão dirimidos pela Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 

São Jerônimo, 18 de fevereiro de 2022. 
 

 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

CONTRATANTE / LOCATÁRIO 

 
Skala Equipamentos para Impressão Ltda. 

 CONTRATADA / LOCADOR 
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