
AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO N.º 028/2022

Contratada: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA.

SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 

Rua Alameda Ásia, 164, 2° andar, Polo Empresarial Tamboré 

Santana de Parnaíba / SP

CEP 06543-312

PROA: 21/1244-0021245-3

Termo de Contrato: 002/2022

Do  Objeto:  O  objeto  do  presente  instrumento  é  a  contratação  de  empresa 
especializada  na  prestação  de  serviços  de  outsourcing  de  impressão,  cópias, 
digitalização, com o fornecimento de equipamentos novos, ou seja, de primeiro uso, 
suprimentos e serviços técnicos de manutenção nas condições, especificações e 
locais, conforme descritos nos Anexos do Edital de Pregão, que serão prestados nas 
condições estabelecidas no Termo de Referencia, Anexo II ao Edital.  

Prazo: O contrato terá vigência a contar  do dia 11/04/2022 e os serviços serão 
executados de acordo com as cláusulas do contrato.

Considerando  o  prazo  previsto  em  Edital  para  instalação  dos  equipamentos,  o 
faturamento  deste  contrato  deverá  ser  proporcional  à  quantidade  de  máquinas 
efetivamente instaladas e ao seu efetivo consumo. Deste modo, o atual contrato da 
Simpress junto ao DetranRS ( Contrato 02/2018 – com vencimento em 23/08/2022) 
deverá seguir sendo faturado em paralelo a este novo vínculo, em nota fiscal única 
e  individualizada  por  contrato,  de  forma  proporcional  aos  seus  equipamentos 
instalados e ao consumo realizado, permitindo que seja realizada migração para o 
novo contrato sem que haja interrupção na prestação dos serviços

Porto Alegre, 30 de Março de 2022.

Vitor Feijó de Souza
Coordenador de Compras

ID 3971449

DETRAN/RS – Divisão de Gestão de Contratos – Coordenadoria de Compras 
Washington Luiz, 904/908, Porto Alegre/RS – CEP 90010-460

Correio Eletrônico: compras@detran.rs.gov.br ; contratos@detran.rs.gov.br - Portal: www.detran.rs.gov.br
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Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


