
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSÔES

ELETRÔNICAS

De um lado CORINGA IMPORTAÇÃo LTDA., empresa com sede na Av
Escragnolle Doia no 432, Bairro Jd. Vila Formosa, CEP 03470-00, São Paulo/SP,

inscrita no CNPJ sob no 05.894.52410001-97 e no Cadastro Estadual sob o no

í 16.680.451 .1 10, neste ato representada por seu sócio HELVÉC|O PESSINA
NETO, brasileiro, inscrito no CPF sob n" 255.257.158-05, doravante denominado
simplesmente VÊNDEDoRA, e de outro lado CLUBE ATLÉTlco YPIRANGA,
com sede na rua do Manifesto, 475, ba[ro lpiranga, CEP: 04209-000' São

Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob n" 61.902.862/0001-02, neste ato representado
por seu presidente, sr. LINCOLN CIMATTI THOME, brasileiro, inscrito no CPF

sob n.o 879.582.288-72, doravante denominado simplesmente COMPRADOR,
por meio do presente instrumento de compra e venda de equipamentos de

diversões eletrônicas, tem entre si, justo e contratado âs seguintês cláusulas e
condiçÕes:

DO OBJETO

GLÁUSULA 1" - O objeto dêste contrato é a venda ao COMPRADOR, pela

VENDEDORA, de 05 (cinco) êquipamentos de diversões eletrônicas (brinquedos)
abaixo especificados:

a) 01 (uma) unidade do brinquedo Basquete Eletrônico, que contém
gabinete de madeira MDF 15 mm, com adesivo laminado le personalizado

com imagens de referência ao jogo, Luzes de Led, painel eletrônico de

contagem de pontuação e tempo rêgressivo de 1 minuto ate o fim do jogo.

Acompanham 2 (duas) bolas, pes com rodinhas para facilitar a locomoção,
som do jogo com regulagem, estabilizador Bivolt e porta fusível. Valor
Unitário do Brinquedo: R$ 5.900,00.

b) Oí (uma) unidade do brinquedo Air Game formato barco, contendo
madeira mdf 15 mm, adesivo laminado, âcabamento em acrílico, luz de led,
placar elêtrônico para a contagem de pontos, acompanha tâmbém 2 (dois)

discos e 2 (dois) batedores. Valor Unitário do Brinquedo: R$ 5.900,00. t 
D

c) 02 (duas) unidades do brinquedo Multijogos 22", com Sabinete d\§
madeira MDF 15 mm, adesivo laminado e personalizado com temática do \
jogo, monitor de LCD de 22 polegadas, jogo em alta definição em HDMI,

som do jogo com regulagem de volume, porta fusível e 1.500 jogos para

serem utilizados. Valor Unitário do Brinquedo: R$ 4.500,00. Vâlor total.dRS

duas unidades: RS9.000,00. ^ .á ,, \ ,
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d) 01 (uma) unidade do brinquedo Kinect, com gabinete personalizado em
madeira MDF, adesivo laminado e personalizado com imagens e cores de
sua preferencia, incrível sistema de jogos sem controle usando na
plataforma êm xbox ê um kinect com estabilizador Bivolt e porta fusível.
Valor Unitário do Brinquedo: R$7.800,00.

ParágraÍo Único: A VENDEDORA declara neste ato que e legítima proprietária

dos equipamentos vendidos através do presentê contrato e que os mesmos estão
lívres e desembaraçados de quaisquer ônus.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA 2" - Pelo recebimento dos equipamêntos eletrônicos elencados na
Cláusula 1â acima, o COMPRADOR compromete-se a pagar à vendêdora o valor
total de R$28.600,00 (vinte e oilo mil e seiscentos rêais), que será quitado da
seguinte forma:

'14 Parcela: R$14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais) no prazo de cinco dias
úteis após a assinatura do presente contrato;

2a Parcela'. R$14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais) no prazo de cinco dias
úteis após a entrega e instalação dos brinquedos elencados na Cláusula 1"
acima.

Parágrafo Único: Os pagamentos acima indicados deverão ser realizados
através de depósito ou transferência bancária para a conta corrente da
VENDEDORA a seguir indicada:

Favorecida: CORINGA IMPORTAçÃO LTDA.
CNPJ n' 05.894.52410001 -97
Banco ltaú (341)
Agência:0074
Conta Corrente n" 74300-6

§
DA ENTREGA E DA INSTALACAO

CLÁUSULA 3" - A VENDEDORA compromete-se a entregar e instalar, nas
dependências do COMPRADOR, os equipamentos eletrônicos elencados na
Cláusula 1a acima no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data do
pagamento da 1a parcela mencionada na Cláusula 2'acima.
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DA HIPOTÉTICA FALTA DE PAGAMENTO POR
PARTE DO COMPRADOR

GLÁUSULA 4a - A falta de pagamento da 1a parcela descrita na Cláusula 2a

acima desobrigará a VENDEDORA de entregar e instalar os equipamentos
eletrônicos objeto do presente contrato, sendo que a entrega dos mesmos só
será retomada após o integral pagamento da 1" parcela supra mencionada.

CLÁUSULA 5a - O não pagamento da ía parcela na data acordada na Cláusula
2a acima acarretará ao COMPRADOR, após 1 (um) mês de atraso, a pêrda
integral dos equipamentos eletrônicos, e o consequente cancelamento do
presente contrato de compra e venda.

CLÁUSULA 6" - O não pagamento da 2a parcela na data acordada na Cláusula
2a acima acarretará ao COMPRADOR, após 1 (um) mês de atraso, a perda da 1"
parcela 1á paga, ê à VENDEDORA o direito a restituição integral dos
equipamentos eletrônicos objeto do prêsente contrato.

DA HIPOTETICA DOS EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS OBJETO DO PRESENTE CONTRATO APOS O PAGAMENTO

CLÁUSULA 7" - Após o pagamento pelo COMPRADOR da 1a parcela acordada
na Cláusula 2a acima, eventual não entrega e não instalação pela VENDEDORA
dos equipamentos eletrônicos objeto do presente contrato no prazo estabelecido
na Cláusula 3" obrigará a VENDEDORA, decorrido mais de 1 mês de atraso na
entrega, a restituir o COMPRADOR do valor pago, acrescido de correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês, desobrigando ainda o COMPRADOR
de eíetuar o pagamento da 2a parcela.

DA ASSISTÉNCIA TECNICA E GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

CLÁUSULA 8a - A VENDEDoRA oferecerá garantia e assistência técnicd
gratuita dos equipamentos eletrônicos objeto do presente contrato pelo prazo de ?
6 (seis) meses após a entrega e instalação dos mesmos nas dependência" d1\I
COMPRADOR. \

CLÁUSULA 9" - A assistência técnica gratuita será
VENDEDORA, localizadâ nâ Av. Escragnolle Dória
Formosa, CEP: 03470-000, São Pâulo/SP.

oferecida na oficina
n" 432 Bairro: JD-

da
Vila

V

DA 1A PARCELA
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CLÁUSULA 114 - Em caso de parcelas em atraso da presente compra e venda,
a assistência técnica e a garantia ficarão suspensas até que seja liquidado o
débito pelo COMPRADOR.

USULA 10a - Caso ocorra visitas personalizadas para
'assistência técnica dos equipamentos nas dependências do
dentro do prazo de garantia, será cobrado o deslocamento
VENDEDORA até o local.

CLÁUSULA 12a - A gratuidade da assistência técnica não
transporte de eventual reposição de peças. Na hipótese de
para entrega de peças, referidos gastos deverão
COMPRADOR,

manutenção ou
COMPRADOR,
do técnico da

inclui os custos com
despesas com frete
ser arcados pelo

CLÁUCULA 134 - A VENDEDORA também se responsabilizará pela troca das
peças que apresentar defeito de fabricação durântê a garantia mencionada na
cláusula 8a acima, devendo eventual defeito ser identificado por técnico
autorizado da VENDEDORA.

CLÁUSULA 14a - A VENDEDORA providenciará a imediata substituição dos
equipamentos, caso seja constatado algum vício ou defeito de fabricaÇão,
arcando com todas as despesas relacionadas à substituição, durante o período
de Garantia estabelecido na Cláusula 8a acima.

CLÁUSULA 15a - Na impossibiiidade de substituição do equipamento defeituoso
por outro da mesma marca e modelo, a VENDEDORA deverá devolver ao
COMPRADOR a quantia por ele despendida no que diz respêito à compra do
refendo equipamento, em ate '15 (quinze) dias a contar da constatação do defeito,
acrescidos de correÇão monetária.

DAS DISPOSICÕES GERAIS

CLÁUSULA 164 - Qualquer alteraÇão do contrato
aqui acordadas, deverá ser feita obrigatoriamente
Aditivo devidamente assinado pelas partes.

CúUSULA 17a - Qualquer tolerância
ou condição do contrato não deverá ser
a violâÇões subsequentes.

ou modificaÇão das condições\
por escrito. mediante Termo

\\,
\

das partes à violação de qualquer termo
considerada como novação ou tolerâncra

e irretratável,
cessao Dara

CLÁUSULA 184 - O Contrato é celebrado em caráter irrevogável
obrigando as partes e seus sucessores, ficando vedada sua
tercêiros, sem o prévio consentimento por escrito da outra parte.
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USULA 19" - As relaÇÕês reco'rentês deste contraic ráo geram qualquer
de emprego entre as partestipo de vínculo societáro. traba h sta ou reaÇão

contratantês, seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA 2oa - A VENDEDoRA respondê exclusivamente por eventual

imprudência, negligência, imperícia ou dolo caso venha a causar qualquer dano
ao COMPRADOR ou a terceiros, durante a durante a entrega e instalação dos

equipamentos eletrônicos ora vendidos, devendo responder regressivamênte

caso o COMPRADOR seja responsabilizado judicialmente por tais fatos, desde
que haja a denunciação da lide.

DO FORO

GLÁUSULA 21a - As partes elegem o foro da cidade de São Paulo/SP, para
dirimir quaisquer questões oriundas do cumprimento do contrato renunciando a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente cont(ato,
em 2 (duas) vias de igual teor e validade, juntamente com 2 (duas) testemunhas
abaixo, para todos os fins ê efeitos de dirêito.

São Pa outubro de 2019.

coRl MPORTACAO LTDA.
HELVECIO PESSINA NETO
VE N DEDORA

CLUBE ATLETICO YPIRANGA
LINCOLN CIMATTI THOMÉ
COMPRADOR

TESTEM U N HAS:

1.

No
RG:
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2
Nome:
RG:


