coNTRATo DE LocAçÃo oe EeurpAMENTos
Pero presente instrumento particurar de

coNTRATo DE LocAçÃO, de um rado
a soLUÇÃO INTËGRADA COMERCIAI - ËtRËLt,
pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob n" 02.268.11110001-09.
com sede à Rura: santos Dumont no
800 Box 20 vila celina säo carlos -- são Pauto
-sp - cEp;13.s66-445, devidamente
representada neste ato pelo seu representante
legal abaixo assinado, doravante

denominada simplesmente por AVS, doravante
simplesmente denominada
LocADoRA, e outro lado GRUZADA BANDETRANTE
sÄo cAMtLo AsstsrÊwc¡R
tvtÉolco soclAl, ONPJ 60.598.448/0001-80, sediada
em são paulo/sp na Avenida

Pompeia, 888, CEP 05022-000, r-lnidade cogestora
do

HosplrAL GERAL DE lrApEVl,
CNPJ 60'59B.44Broo1o-71, rocarizada na Rua Jesuíno
Joaquim da sirva, s/n, Nova
Itapevi, ltapevi, sp, cEp: 06.694-230, representada pero
seu Více_presidente pe. Mário
Ltrís Kozik, cRA 1 16.785 doravante mencionado
simpresmente LocATÁRlA, têm entre
si como justo e contratado, o qual se regerá pelas
cláusulas e condições seguintes:
1" CLÁUSULA 1 1 o presente contrato tern corno of:jeto a l-ocaçåo
iriensal de 3 (três) Totenl conforne

N[- anexada, em bom estado de conservação e correto
funcionamento,
propriedade do(a) LocADoR (a), que
serão rocadas ao(à) LocArÁntola¡.

de

1.2Fica aqui definida como LocADoRA a empresa
soLuçÃo TNTEGRADA
coMERcrAL ' ErRELr, e como LocATÁRrA a empresa
GRUZADA
BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTENCN
MÉDICO-SOCIAL, AMbAS

AqUi

qualificadas

20 CLÁUSULA:

2'1' É vedado ao(à) LocATÁRIO(a) transferir, sublocar,
ceder ou emprestar os bens ora

locados a terceiros.

2,2. os serviços cre Manuterrçäo preventiva e cbrretiva
com peças de reposição nos
equipamentos contratados serão realizacJos pela
LocADoM, Todos os serviços e peças
substituídas serão apontados em relatórios específicos.
As respecLivas peças de
reposição eventualmente substiturdas serão cle propriedade
da LocADoRA.
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2'3' somente técnicos especializados da LocADoRA
ou expressamente indicados por

esta estão autorizados a reparår os eqLripamentos
objeto deste contrato.

30 CLÁUSUIA:

3'1' A

locação terá duração pelo pr;:zo

rncirc-acJo

na cláusula g.1. deste instrumento,

sendo que os equipamentos descritos
confornle NF, serão entregues e instalados pelo(a)

LocADOR(a) 45 dias após a assinatura e retirados
no finar do contrato.

4O CLAUSULA:

4'r' os equipamentos objeto deste contrato serão entregues
e

instalados pela

LocADoRA e liberados para uso no endereço
da LOcATÁRIA a partir da assinatura deste
contrato,

4'2' o

endereço onde os bens serão entregues e instalados:
Rua Jesuíno Joaquim da
Silva, s/n, Nova ltapevi, ltapevi, Sp, CFp: 06 694-230

50 CLÁUSULA:

5.1.

o

valor da rocação será cJe Rg 1.200,00 (um
mir e duzentos reais) mensal, a ser
pago pelo(a) LocATÁRlo(a), sendo primeira
a
parcela na assinatura do contrato, e as
demais nos meses subsequentes.
5.2. A proposta comercíar faz parte integrante
deste contrato.

60 CLÁUSULA:

6'1' A impontualidade nos pagamentos acarretará em
atualizaçäo diária dos valores
devidos, de acordo com o IGP-M, acrescicios
cle juros de mora de zo/oao mês e multa
moratória de !o/o.

6'2' Em caso da inadimplência, fica a critério exclusivo
da AVS, a suspensão ou não dos

serviços, até que se regularize a situaçião, sem que
a continuidade dos serviços implique

em novação.

70 CLÁUSULA:

7'1'

Os preços supra convencionados, poderão
ser reajustados após 1B (dezoito) meses,

mediante prévio acordo entre as paftes, com
base no IGp-M, e formarizado em Termo
aditivo.
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7'2' Na ausência do índice supra convencionado,
o mesmo será substituíco por outro

em comum acordo entre as partes,

80 CLÁUSULAI
B'1 O presente instrumento pafticular vigorará por
prazo determinad o, de 0110712020
a
2r1121202r' sem possibilidade de renovação, podendo
ser rescindido a qualquer tempo

por qualquer uma das parres, sem ônus
de qualquer espécie, multa ou indenizações,
mediante notificação prévia de 30 (trinia) dias.

B'2' A parte que infringir qualquer cláusula do presente
contrato, dará ensejo à

sua

rescisão imediata, caso notificado pela outra parle,
não promover o restabelecimento do

estado de fato anterior, excetuados motivos

clel

força maior e caso fortuito justificáveis.

B'3' Este contrato será consicleraclo rescinçiidc.r inciepencientemente
de
judicial, por inadimplerrento de qualquer
cle suas condições

interpelação

e também havendo
dissolução, pedido de recuperação extrajudicial
e/ou judicial, ou falência de qualquer
das parLes, devendo a pafte inadimplente arcar
com perdas e danos a serem apuradas
processo
em
próprio.
B'4' Este contrato é acessório do principal (contrato
de Gestäo) firmado entre

a

contratante e o Governo do Estado de são Paulo.
Assim, se aquele contrato principal for
rescindido por qualquer motivo e a qualquer
tempo, este também se rescindirá cje
maneira automática e instantânea, hipótese em que
não haverá cominação de nenhuma
multa ou indenização, a nenhunt título e sob nenhurma
rubrica, com o que concorclam
expressamente as partes

B'5' É vedada a cessão ou transfbrêncra lolal ou parcial
cJe quaisquer direitos ou
obrigações inerentes ao presente contrato por qurarquer
das partes sem prévÌa

e

expressa autorização da outra

8'6' Qualquer alteração aos termos do presente coNTRATo
somente poderá ser feita

através de instrumento escrito a ser assinado pelas partes,

B'7'

o

presente contrato é de natureza estritamente
civil, ficando estabelecido gue
nenhum vínculo empregatício ou cle qualquer
natureza existirá entre uma das partes e
os sócios, funcionários, contratados e/ou prepostos
da outra parte que, para todos os
efeitos de direito, é e será a única empreEadora/contratante,
recaindo sobre ela todas
as obrigações e
tratuars, tais como com salários, contribuições e
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encargos sociäis, além de outras existentes, enlbora aqui não
nomeadas, respondendo,
também, pelas eventuais multas aplicadas, bem como, por
todas ações administrativas,

judiciais ou extra judiciais, propostas por
seus sócios, funcionários, contratados e/ou
prepostos, relacionadas ao presente contrat0
0u seu objeto.
90 CLAÚSULA:

9'1. cada uma das partes se obriga, por sei e por seus prepostos, a executar
suas
obrigaçöes estabelecidas neste contrato de forma a nãcl violar
as leis aplicáveis aos
negócios da outra parte, cada parte se compromete, ainda,
a cumprir as leis e
regulamentos aplicáveis à clutra pafte e a este contrato, especialmente
no que se refere;

A)

Às normas relativas à obtenção cle licenças, certificados
e aprovações;

B) A cuidados com a saúde, segurança do trabalho, segurcnça das

informações,

proteção de dados e privacidade;

c) Às Leis

12'84612aß

e B.42glrgg2, bem como demais normas correlatas

(anticorrupção), assim como aquelas que vedam a prática
de atos lesivos contra a
Adrninistração Pública, sendo cada qual responsável pelas infrações que
a
der causa;
D) Manutenção de políticas e procedimentos que assegurem o integral cumprimento
das leis;

E)

À comunicação à outra parte de qualquer ato ou fato a que
tenha conhecimento que

viole as normas referidas nesta cláusula;

F)

A responsabiliclade ambiental, respondenclo pelos danos a que
der causa;

G) A cumprirem os códigos de Ética, entregues neste ato de uma pate à outra;

H) A CONTRATADA tem

ciência de que os empregados da LocATÁRIA(o) estão

impedidos de receber quaisquer tipos de brindes, cortesias, gratificações
e similares,
em qualquer época e a qualquer pretexto. Assim, a LocADoRA(o) declara que
se

eximirá de praticar qualquer ato que desrespeite

o

contido nesta

cláusula,

comprometendo-se a dar ciência desta disposição aos seus empregados prepostos.
e

9.2. Eventuais convites para participação ern cursos, seminários ou visitas técnicas
realizados em âmi:ito nacional ou internacion¿:l cleverão ser formulados
em nome da
LocATÁRIA(o) e encaminhados pãra âprovctção

c1e

sua presidência" Da mesma forma

\'.
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serão tratados os casos de apoio

ou

de atividades realizadas pela

patrocínio

LOCATÁRIA(o)".

lOO CLÁUSULA!

10'1. As paftes elegem

o Foro da Comarca da Cidade de Itapevi

quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

/

Sp, para dirimir

E por estarem de pleno acordo de tudo o que acima ficou estabelecido,
assinam este

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas
instrumentárias abaixo assinadas, que a tudo assistiram e tiveram ciência.
2020.

CRUZADA BANDEI

MEDICO IS

cRA 116.785
Locatária(o)

Um ù. çû^{-orl*

sor-uçÃo

TNTEGRADA coMERctÀL

Alain Victor Savatovski
Locadora(o)

-

EIRELI

Testemunhas:

e

Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico
Pâmella Sousa Silva
RG: 29,887.571-8
CPt:323.277 .898-42

Valdemir Moreira

Médico

-

Social

-

Hospital Geral de ltapevi

-

Social

-

Hospital Geral de ltapevi

RG:5.053.146-5
CPF: 926.4L8.659-04
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Solução Integrada Comercial Eireli M.E.
Rua Santos Dumont 800 box 20 CEP 13,566-445 São Carlos SP

Fone: (016) 3116-1908 ou (011) 98426-4081
: 02.268. 111/0001-09

CNPJ

e-mail : avs@avsprojetos.com,br
www,avsprojetos. com. br
São Carlos, 23 de Junho de 2020

Para: Hospital Geral de ltapevi OSS

A/C Sr Alex Valério R. Carvalho
Fone: (11) 4143-8627

Email : coord.ti@hgitapevi,org. br

Orçamento 1868/2020
Ref: Orçamento de Totens para Locação

a)

Totem tipo

ìi

1

b)

t
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Totem tipo 2
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Características técnicas:

tl'N

- Altura: 1,55m do piso

- Largura: 40 cm

- Cabo de Força de 3m

gd It

- Base sem Rodízios
- Pintura epóxi na cor branca, preta, cinza ou outras sob
- Microcomputador com Processador Core i3, Sistema Opera

M EMORIA

- Monitor de vídeo Touch Screen 24 polegadas marca Dell
- Impressora térmica marca Epson modelo TM T20 X

,r lrr

2Gb, HD 160 Gb

coNDIçOES COMERCIATS:
a) Valor total da proposta: R$ 21.600,00 divididos em 18 parcelas iguais de R$ 1.200,00/mês (3 equipamentos)
b) Condições de Pagamento: a primeira parcela será paga na assinatura do contrato e as restantes a cada 30 dias
c) Caso o contratante queira devolver o equipamento antes do prazo final do contrato deverá quitar todas as
parcelas a vencer,
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Garantia: durante todo o período de vigência do contrato
Frete: incluso
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Assessoradld D¡retoria
cRA 117.425/SP

Hospital Geral de ttapevi-ôSS

ir{Vloreira
RA 67040
6eral de lta pevËOSS
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SOLUçÃO INTEGRADA
COML EIRELI . ME

Atenciosamente,

Eng. Alain V.
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