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CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2021

CONTRATO DE LOCACÃO DE MAQUINA P/ CAFÉ EXPRESSO

~ na melhor forma de direito que as partes, abaixo-assinadas, de um lado a
CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS, pessoa jurídica de direito público, com sede
nesta cidade de Batatais, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n°
60.257.169/0001-53, situada na Praça Dr. Washington Luis, n° 01, Centro, neste ato
legalmente representada pelo Sr. Júlio Eduardo Marques Pereira, portador do RG
n° 19.732.324-8, e do CPF n° 081.383.408-27, Presidente da Câmara Municipal, de
ora em diante denominada simplesmente LOCATARIA, e de outro lado a empresa
SAMUEL BOLOGNA FARACO ME, com sede na Travessa Tupinambás, 22, bairro
Castelo, Batatais/SP, inscrita no CNPJ n° 15.541.325/000159, neste ato
representada pelo Sr. Samuel Bologna Faraco, portador do RG n° 43.773.289-7
SSP/SP e do CPF n° 353.288.038-50 na qualidade de Sócio Proprietário, residente
e domiciliado à Rua Antõnio Faraco, 151, Jardim Primavera, Batatais/SP, de ora em
diante denominada simplesmente LOCADORA, nos termos e condições das
cláusulas seguintes, aceitam e se comprometem a cumprir fielmente até o final do
presente, o seguinte:

1- DO OBJETO DO CONTRATO.

1.1 - E objeto do presente contrato de aluguel UMA MAQUINA AUTOMATICA
PARA EXTRAÇÃO DE CAF~ EXPRESSO, marca SAECO modelo Vienna 110v,
avaliada em R$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais).

1.2 - O equipamento será entregue nesta data, à LOCATARIA, que o recebe
em perfeitas condições e no endereço sito acima, declarando que a máquina e seus
acessórios, objeto deste contrato, após vistoria realizada, está em plenas condições
de uso.

1.3 - A LOCATARIA obriga-se doravante a manter a referida máquina em local
apropriado ao funcionamento e condições de uso.

2 - VALOR DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA

2.1 - As partes contratantes ajustam livremente o valor de locação e de
manutenção da máquina em R$ 160,00 (cento e sessenta reais) por mês,
totalizando R$ 1.920,00 (mil novecentos e vinte reais) por ano.

2.2 - O valor de locação é fixado pelo período de 12/04/2021 a 12/04/2022.

2.3 - O pagamento correspondente ao valor do aluguel deverá ser efetivado
mensalmente, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequen ao da assinatura deste •
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2.4 - Pagamentos posteriores ao vencimento ficam sujeitos à multa de 2%
(dois por cento) e juros de mercado.

2.5 - Na falta de pagamento fica facultada à LOCADORA a retirada dos
equipamentos alugados sem prejuízo de cobrar o débito em aberto.

2.6 - A LOCATÁRIA se compromete a utilizar unicamente café em grãos
próprio para máquinas de café expresso.

3 - DA MANUTENÇÃO

3.1 - A manutenção corretiva e preventiva da máquina será realizada
periodicamente pela LOCADORA sem ônus para a LOCATÁRIA e sempre que
solicitado.

3.2 - Quando solicitado um chamado de manutenção, a LOCADORA se
compromete a realizar o atendimento à LOCATÁRIA em um prazo máximo de 24
horas.

3.3 - A LOCATÁRIA deverá ressarcir a LOCADORA pelos prejuízos causados
à máquina em caso de acidente, queda, mau uso, roubo, danos elétricos e
negligência na limpeza diária da máquina.

4 - DA VIG~NCIA E RESCISÃO

4.1 - O presente contrato inicia-se em 12/04/2021, terminando em 12/04/2022,
podendo ser rescindido, sem ônus, por ambas as partes mediante aviso prévio de
30 (trinta) dias através de comunicação por escrito.

4.2 - Caso não haja comunicação por escrito na forma da cláusula anterior, o
presente contrato prorrogar-se-á automaticamente por igual período.

4.3 - Haverá a atualização dos valores a serem pagos pela LOCATÁRIA,
quando efetivada a prorrogação do presente instrumento, através de negociação
direta entre LOCADOR e LOCATÁRIA, e será balizada nos índices oficiais
inflacionários brasileiros.

5-00 FORO

5. l-As partes elegem o foro do Município de Batatais/SP, para resolver
qualquer questão decorrente deste instrumento.
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5.2 - Fica fazendo parte integrante deste instrumento a proposta da empresa
Contratada.

E por se acharem, assim, as partes contratantes, justas e acordadas, assinam
o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim, na presença
das testemunhas, para todos os efeitos legais.

CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS,
EM 12 DE IL DE 2021.

A

~ faco-ME.~Bo\ognara
C:::::&afrRU\'P~'_ ~5.541.32510001-59

SA BOLOGNAFARAC~
Samuel Bologna Faraco ME

LOCADORA

TE~' UNHASh .
'a(~ .Á V'::::- •

1. rcos Nunes Santana

~d~,
2. Gustavo Domi gos Rastelli
Primeir e 10

3. Clau gina Nunes Lança
Segundo Secretário
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