
CONTRATO DE LOCAçÃO DE BENS MóVEISSEM OPÇÃO DE COMPRÂ. OUÍSOURCING

conÍato n..: 38{4/18

Pêlo prêsênlê hstÍumênlo Particulãrde Conlrato de Locâçáo de Bens Móves, as pades de um

Equipá Máquinás ê Urénsílios Para Escritórios Ltdã. eslabeecida na Av Liberdade 809 -
L berdade, Sáo Páulo SP - CEP 01503-001, CNPJ.o 47 865 670/0001-34, lE n.
109618.851 117 e l.À4. n'8.245.761 1, nesie aio representada nos iemos dê seu Conlrálo
Socal poÍ sêls âdm nistrâdôrês, Sr. Cêlso Rodrigues Baela e Sr. André Luiz Pustigione,
doEvante denominadá simp esmenle como CONTRATADA,

Clubê Atlético YpiÊnga., com sede nesia Capiial na Rua do Mâniíesto, 475 - lpÍânqa - São
Pâulô - SP - CEP.: 04209-000 lnsc lo no CNPJ/i/IF sob n".: 61.902.862/0001 02, I E.r lsenlo
.esle alo represenrado poÍ se! Presidentê sr Lln.ôln cimâtli Thoúé, bra§ilêiro, câsado
pôrlador do docurnento RG n' 6.042.621-4 - SSP/SP, inscrilo no CPF/I,F sob o no
879.582.288-72, doÍavantê dêf ominado simplesmenie como CONTRAÍANTE

Tem, pêlô prê§êÍrtê ê na melhor íorma de diÍeiro áiústado e conl.alado mediãnie e as
cláusulas, anexas e.ondiçÕês, conloÍme seguem

1.1. O obielo do pÍesente contÉto é â tocação de equipamefto(s) da(s) marcâG) MARCA por
padê dâ CoNTRATADA à CONTMTANTE, para impressáo e cópla, conÍorme desdto(s) e
caÉclerzado(§) no Anexo I que rubricadô pelas parrês pessá a ÍazeÍ partê integrante desie

1.2 As partes poderão conlrâlar a locaçâo de novos equipamentos, atÍevés de
lemos ád tivos ao pÍesenlê contãlo, quê ê§tâÉo relãcionados em Anexos se
nuÍnêrados, os quais deveráo serdêvidamenlê rubÍicad@ pelas pa.les

1.3. Os núneros dê séries das máquinas serão informádos na nota Íis€tentreg
nstâlaÇáo do equipamênlo.

21 O prazo de locaçáo esiá defnido no Anexo dêste conlralo
dalâ dê instalação doêquipamento, conÍome iemode nstalâçáo

2.2. Findo o píaza niciâlmênlê *tabelecido no Anexo
coniáno por es6Íilo, o conlrelo passará a vigorar por prazo
denunciado porqualquer das partês ê sêm quáisquêr ônus,
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3, Valore Condiçóes de Pagamênto do Aluguêlê Reaju3te

3.1. O valor mensâ da locaçáo eslá deín do no Anexo I desle conlÉto já incluidas á taxa de
manutenção, consêruâção e limpeza devendo a CONTRAiANÍE eÍeluar o pagamenlo do
prêço após a êilurâ e conlágem de páglnas imp.ê§sâs a cadá mês, todo diâ 20 com â primêna
mênsalidadê paga em 20 diâs ápós leltura dôs cônládorês mediânle a ênlregâ por parlê dâ
CONTRATADA da Nola Fiscâ FaiuÉ à CONTRATANTE, com, pe o menos, 10 (dez) dias de
á.tê.êdê..iâ: .lâlâ dô vên.imêniô

32. Após 30 (rÍ nlá) diás dá dálâ da êntÍêge ô! in§lâaçâo do equipamê'rto, ê âssm
sucessivamente, a CONTRAÍADA iníomará à CONTRATANTE o Íêsultâdo da letura de
medidors, dê loÍma exaia e prccisa, pâG cácu o do volume de cópiás excedentes à írânqua
se houver, esobseqoente Íaturâmêntó dô débito

3.3. O valor utilizado pa.a efeilos de reajustes do cuslo var ávêl será cons dêrâdo o dólâr a R$
4,00, qoándo ocorêÍvârlâçáô dê 10% acima ou 1oelo abaixo,os valores do cusio variávelserào
eailstados e iníormâdoodóláÍ básê dâépôcâ.

3.4. A coÍeçáo do alugue será eÍetuadâ anoalmente, de ácordo com á vaÍiaçâo do Índicê dê
PÍeços aô Conslmidor, apuÉdo pelâ Fundação lnstiluto Gelúlio Vargas ( GP,\4-FGV), ou ouÍo
índlcevigente na época desde quêsela acordádo pêlas pârles.

3 5. Na hipólese de suspensáo, exr nção ê/ou vedáçáô dô |GPI\4-FGV, íca ê61âbe ecido em sua
subsltúição o índicê quê for divulgado publicamente como subslilltivo, ou ainda, na hipótese
de não deleÍmináção desle e não havendo imposição por parte do covernô Federal, oulÍo
indiceeeilo pelás panes e que Íêílte â vaÍiação dos clstG dâ CONTRATADA no pêriodô.

3ô O valor do aluguele demais encaÍgos êm âtaso seráo atualzados com base na váráçãô
do ICPM da FGV, até o dia do se! eíetivo pagamênto, com mutâ de 5% (cico por centô) e
ãcÉscido dejuÍos de moê de 1% (um por ceiio) ao mês, tudo calcuado "pró-Eta lempo.e',
sem pÉjuízo das demals sançóês aplicáves, entre as quais citám-se desigáme.tô têôporáÍio
do(s) equipamento(s), suspensáo dâ assislêncâ lécnlca, suspensão de envo de suprimêntos
ou Íesc são deslê conlÍalo, a criténo exclusivoda CONTRATADAê sem ônus parâ a mesma.

4. Das Condiçôês Gêrâis

41 As condções serãs esrábelêcem, como.ômê.ê^ ç
CONTRATADA ê CONTRATANTE no que diz respeito à
Íuncionamenio do(s) eqoipamento(s) ocado(s), ã sabei

enheqa, insla aÇão co

4,2. Entreqa, lnstaleção ê Retirada do{s) Equipamênto(s}

4,2.1, INCUIMBE à CONTRÂTAOA:

A) Enlrcgar o êquipamenio em pedeito
Anexo l, paÍa q!ê sê possa pro@der
CONTRATANTEi

esiado de Íu.conàmenlo no êndereço indi
ã nslaláçáo em ocál dêvidámênrê pÍepârad
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B) Auiorizãra reiiEdá doequipâmêntô do ocâ oÍiginalde insialaçáo

C) Orienhr e rc@meidar à CONTMTANTE todâs as obÍas, providências e especiÍcaçôês
Éc- cas necessar as a rsralaçáo ooequpámenro ê sêJ manu\eio

D) lnslalaÍ o êqupamento quando do incio da Locação, ê coníêrir â numêÍâçãô cônstánle ôo
mnlador dê cópias do êqupamenlo inlormando à CONTMTANÍE â respeito e incluindo râl
mediÇáo no Relató o de hstalaÇão doêqúipamentô:

E) ReliEr o equipamenlo do ocal, quandodo téÍmino o! Íêscisãô dêslêconlralo

F)A CONTRATADA dêcleÍa que estii de acordo com o cód go dê condltâ dâ CONTMTANTE,
compÍomelendo se a rcspeilar ê dar conhecimênlo a todos seus Íuncioná os, cortratadôs
súbco.tÉtadôs ê preposlos que também devem obêdêcêràs rêgrás áliinposta§.

G) A CONTMTADA rêconhece que a CONTRAÍANTE ádota polliôâ ânti-coíupçáo e
concorda que ã obsetoáncia de lal pôlíticá é Ílndamental paÉ a cond!çáo dos negócios de
mafeiÉ ética e responsável, tal como as parres prêtendem átuár Sendo assim, â
CONTMTADA se obÍiqa â âdolâr ê ÍâzeÍ obseryar, por seus conÍatâdos, subconlÉlâdôs ê
prêposios, o mais alio padÍão dê ética .e cônÍalação e execuçáo do objeto conlratuâ e a
mndúzn suâ§ âlividades em absolura cônsonância côm êssês priôcipios, sendo vedada a
adoção de qúalqúeÍ pÍáticã conirária a iais obietivos, incuindo ofeecer, dar receber ou
soicilar, direla ou indletamenlê, quâquer vanlagem com o objetivo de l.íuêncieÍ a ação dê

4,2,2. INCUMBE à CONTRATANTEi

A) PrepeÍar o oca em que será instâãdo o equpamento dentÍô de programaçáo e
especilicaçõês de nstalaçáo delem nadas e prevâmeôlê inlomadas petâ CONTRATADA Se
quândo da inslãação verifcaÊse quê o local náo atende ás especifcaçóes fornecidas, o
equlpâmenlo náo será nsialádo, combinandoas partes uma data pa6 nôvavisila.

B) Arcar com todás as despesas refereftes á tabáhos êspeciais, iais como Çamento, obÍas de
alvênara hidráulicas e nstalações elél cas, fecessáriás à instâaÇão ou desinsiãlaÇáo do(s)

C) Aleslar, no ato de insraação o! dêsinstataçáo, o estado em que se en
equipameito(s), assinaôdo o respectivo Relalório Técnico.

D) RespondeÍ pelas despêsas a qle der causa espêciahenle aquelas eacio
visiia para inslalaçãodo êqlipâmênto, caso o loca não etenda às especifcaçóês

4.3. Consêruâção, Funcionámênto, ê Asslstênciâ Técnicá,

4.3.1. INCUMBE à CONÍRAÍADA:

A) FiselizaÍ a ulirlzaçeo corrcla do(s) equipâmênloG), bem como o cuidado e zéto q
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B) Fiscaliar o seryiço de ássislêfcla técnica quanlo à suâ pÍesteza e qualidade corÍefdo por
@nla da CONTRATADA lodas as despesas necessá âs paÉ manulenção dos equipamentos
ern côndições de usô, Éssálvãdo ôdspostô nos itens4.3.2 e 5 a sêgLn

C) PrêstáÍ assistência técnica dê mânulênção de a@rdo com ô lpô dê êqoipamento ê

D) ReparaÍ o equipamenlo e slbslilun peças quando dêcoréJrtês dê dêsgâslê nálurá ôu

E) Aiender os chamados da CONTMTANÍE deniro do pÂzo esiipulado no Anexo quândo o
equlpamênlo soÍrêÍ qualquer avaria ou deÍeilo de Íuncionamentol

F) Cumprir Íe mênle os compromissôs dê âss stênciâ lécnica mantido com a CONTRATANTE.

G) Arcár com as despesas de Íornêcinênto de ÍnalêÍiâis de .onsumo, tais co.no 1oner,
eveládor, cilindro, kii de manltenção eiusão, salvo disposição em conrÍário noAnexo.

4.3,2. INCUMBE à CONTRATANÍE:

A)Fâzêr u§0 coreto ezelar pelo equipámenio;

B)AÍcarcom asdêspesasde manulençáo da aparência exleha do(s) equipamenlo(s)i

C) O fornecimento de pape sêÍá Íesponsâbilidade da CONTRATANTE;

D) Mântêr o equipamento nstalado no local erato ê pÍé-delerminado no Arexo, fcando
qualquer mudança §ujeita ao prévio e esc ro consent mênto da CoNTRATADA, sendo quê loda
e qoalquêÍ dêspêsa oriundâ dêstâ opeêção oneará única e exclusivarnênte da
CONTMTANTE,

E) Í',lanler a nvlolablidade da idênririeção do(s) êquipâmênto(s) sob pená de tncorer às
sânções êgais dê adultêraçáo de pairimônio da CoNTMTADA.
F) Deíender e iazeÍ valeÍ lodos os dneilos de prôpriêdadê dá CONTRATADA sôbÉ o
equipamenlo, nc usivê impêdindo suâ penhoÉ, seqüeslro, atresto, etc., por te.ceiros
noiilioa nd o-os s obre ia is direilos dâ CoNTRATADAI

G) lnlormar e comunicar de imediáro à CONTRAÍADA â vioâçáo por ierceÍos, de seus
diÍeilos sobe ô(s) êqu pamenlo(s)

H) Facilitar e peÍmitiÍ âcêsso de pessoa aulo zado e devidamênte dê.tiÍcado da
CONTRATADA para realização dê ma.utênçâo, Éparos e eiluEs de med dores do(s)
equipámêito(s), bem como, nas hipóieses cablveis, o acesso para seu destisamenlo ou

aiendimentô lécnicô à CONTRATADA al.avés de coniaio c
Técni6a, infomando modêlô, númerc de sâle, loca de ln
nome e !e elone do responsável pelá solicitação dos setuiço
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5. Dspêsas Extras da CONTRATANTE

5.1, A CONTRATANTE ârcará com â§ despêsâs dê rêpárôs dê dáôos causados por:

A) Uso indevido ou em dêsâôôÍdô ôôm âs inslruções técnicas de operação fomecldas

B) Remanejâmêrto do(6) equiparnênto(s) sêm áurôizâção da coNTMTADAi

C) Surlôs êlélr cos ôu cond ções amb entâis íora dâs indicadas pela CONÍRATADA

D) Urliação dê soprimênros (toner Íeveador, clindro foiocondutor, parles ou peças
inadequadas, de ongem desconhecida e duvidosa. náo ÍabÍicâdâ§ ou áp.ovadas peLe

CoNTRATADA, bem comô ráô álêstâdôs iunlo ao 'lNT lnsrturo Nacional dã secretara de
Cê.cla e Tecnologa da PÍesidênciã da Repúbica que acaretem danos ao(s) equipamenloG)
earetem drerâmenle o resullado de qualoaoe e p oouçào:

E) Acidenles de qlalquer natuÍeê, casos Íorllilos ou de Íôça nrâiôr (Í!dó inôêôdiô, Íôubô,
erc.) quecausem dânos ou perda rotaldo(s) equipamenroG)i

5.2. Arcar com as despêsas dê visilas dê lécnicos da CONTRAÍADA, no caso do item
4,3.2,leha "D" e nos seguintesl

A)auandoocorerem ocaldiveEoaodêinsialaçàodoequpamenioi

B) Ouando ocorer loÍa do horário noma de expedienle;

C) PâÉ âlêndimenloa chamâdo§ âos sábados, domingos eie adosi

D) Ouando não Íor constalâdo deÍeilo no(s) equipamenlo(s) o! quando esie náo
disponívelpaE reparos no momênto davisitâ dê atê.dlmênlodo chamadotéc.ico;

6,1, Denlro do prazo eslabelecido na Cláuslla 2, o prêsente conlralo podeÍá sêr rêscindid
toial ou paÍcialrâêntê, por qualquer das parles, ai.avés de comunicaçâo escriia paÉ a oui
parie, com aviso prévio dê 30 (tintâ) dias mêdiânlê o pasamento da mlltã rescisóiaqueser
05 (cinco)vees a média dos úh mos 05 (cinco) mesês dôsvaloÍês cobÉdos ou quantos me
de côbÉnçâ hou!êr al€nores a data da rescEáo caso á cs.isao ocora .o prmei'ô a

CONTRATANTE desdêque comprovádo que e mêsmá dêu cause à reÍêridosdenos.

6.2. Findo o! rescindidoesle conlralo, â CONTRATANTE cessaÉ de imediato a utiliaçãodo(s)
êqLipamenlo(s)locado(s) @locándo o à dlsposçào da CONTMTADA ou â qúem porêssa foÍ
dêtêminâdo. paE relúada no prazo de 5 (cinco) d as úles. Eveniuasdános ao equpamenlo(s)
ou acessórios, ÍeglstÍados nô re atóÍio de desinslalaçáo, seráo ressarcidos pea

E caso a Éscisão ocoía após o 13o (décimo têrceio) mês de contaloi proporcionalmenrê (pró-
Éia) ao númerode meses Íahantes parâ olérmirodo Conlralode Locâçáo.

Uten5íios paE Esoitórlo LTDÂ lCNPir 47.365.670.0001.34
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6.3 A etenção do(s) equipamenlo(s) ôu âcessóio(s) após o prazo ac ma deÍinido acaretará
mullã diána de 4% (qualo poÍ cento) sobe o valor do úhimo aluguel, sem pejúlzo da cohrença
dã locaçãoe dêmâisêncargos até a eÍeiiva eniregado equpamenlo

64. As pârles podêráo Íescindn o presenle conÍalo sem ncidência de mulla nas hipóieses de
Íalênciâ, Íêcuperâção jldiciá .solvéncie, ôu morá da CONIRATANTE pãra com a
CoNTRATADA quando a mesma poderá retiráÍ sêus equpamenros.

6 5. A inÍrâçãô dê qualque. condição aqui estabelecida, comunicada por escrio e náo sanada
ro prazo de 30 (irinta)diâs pea pâÍte .adimpênie, dáÍá à ouhá pârlê ô dretô dê resciôd r este
côntÍeto, sêm pêjuizo do re§sarcimento pordafos soÍidos.

6.6. A iníraçãô dê qLâlquêr das cláusulas deste conl.alo pela CONTRATANTE cumprdô o
disposio no ltem 65 acma, dará aurorizáção à CONÍRATADA para, atém de rescind r o
conlralo, exigr e obler a imediaia devolução do(s) equpâmenlo(s) câbendô-lhê inclusive, na
viáildicia a reintegÍação lnitiô Lilis", sendo váLdo para os íins dos lncisos I e lldoan.561 do
Novo Códgo de Prccesso Civi o docume.tô enviádo pêâ CONTRATADA so cilafdo a
devóluçáo do(s) equlpamento(s) desde quê ial(is) documento(s) iãô seia(m) côitesládo(s)
pela CONTMTANTE, no prázô de 5 (cinco) dias do recebimento da corespondência.

7- Cêssão ou Sublocaçào

71. Fca vedada a cessãô ôu â sublocaçáo doG) equipamefto(s) locado(s), salvo quando
êxpre§samênle e por esc loconsenlna CONTRATAOA.

8. Dás Dlsposiçõês cêEis:

8.1. A cadá 90 (novênla) das ãpós inslaaçáo dos eqoipamentos a CONTRATADA laÉ uma
média da lêiiura dos medidores paÍa cálcuo do volume de cópas. Havendo !má varação de
20% (vinle poÍ cenlo) parã menos ou páa mes do vorumê mêfsa pevisto por equpamênto
@nforme descÍitos no Anêxo l, a CONTRAÍADA substitlirá os êquipamenlos de acordo com o
volume Ealuliliádo pela CONTRAÍANTE em comum a@Ído.

8.2. Íodas as obrigâções contratuâis, p.imo.dialmentê as concêrnêntê§ ao pagame.io do
âluguêl mensâ|, serào integralmênle respeiladas alé a datá do temo finâ dê vigência ou
.escisáo desla locação ainda que a CONTRATANTE, por sua conta e risco, pro@dá âo
desligamenlo ao equpamênto ê dele náo laça o uso a que tem dneito por Íorçã do presente
cônlrato,lldo como eslabe ece oArl.571 do Novo Código C vilBras leirci

83 A loleÍâ-cd das pales qJàllo á rnÍ'eção oe q-aquer caJs-a náo
perdáo fovação o! â têÍaçáo do pactuado rázão pela qlalo sitêncio das
hpóteseimpl.caráemco.sê1u-enroEcitodas -esmas,
8.4. Convencionam as parles que, mêdiânlê âviso por êscrilo Écebido até
do(s) êquipamênlo(s) objêto desle coniraro, poderào desislir da locaçáo
dou indenizaçãode parle â parle Ícando esse temo conÍatuáldêsprovido
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I5 Conslalãdâ no Relalório Técnico de desinslaaçáo necessidade dêexecuçáo de rêparos no
equipamê.lo dev dô â mau usô fiôa a CONTRATANTE obr gada ao pagamento de indenizaçáo
no valor equivãente áo cuslo de peças e mão de obra peo preço da épocá dâ rellÉdâ do(s)

86 Estê conhátô sêÍá Íêgidô pêlas dispôsções contidâs no Código Cvil Brasleiro e demas
legislaçõês ap icávêis à espéciei

8.7 Nenhuma indenização será devida à CONÍRATADA, sêls empregados/preposlos e/ou
lêrcenos, por pêÍdâs ê deôos, ávarias ou acldenle verlicados em consequência dos seryiços
ora conlratados sendo dê lntegral Íesponsâbi idade da CONTMTADA â rêpâEçáo dôs danos
materiais causados a bers e pessoas, inclundo, quanto á estas útmás lambêm ôs dános

8.8. A háo-de-ôbÉ utilzadâ pêla CONTRAÍADA na execuçáo dos seryços âquicontratados,
sejam seus empÉgados e/ou prepostos, não lerá nênhuma vincúlaÉo emprêgâlicia com a
CONTRATANTE déscabendo em consequência, a mpuiaçáo de quaquer responsabildade á
está em relação a todá ê qlalquêr obÍiqáçãô, êm êspeciá âs lrãbã hislas ê prevldenciánas.
Tambérn não há enlre as pades quá quervinculo de nalurêzâ socielárlâ.

8.9. As pânes se obrigam ao Íiel cump menlo desie, por si, seus herdeiros ou su@ssôres, ê
em caso de sucessão de empresas pôÍ quâquêr dê sua§ iomas, sub roga-se a enidade
súcêssora êÍn lodos os dneilos e ob gagóes ássumdas nêssê inslrumento, pelã empÉsa
sucedidá, independentêmênlê de qualquer aviso ou nol ficáção.

8.10. Fica vedada a cessão dô pÍesênle conlrãto pêtâ CONTRAÍADA sem a péva e exprêssa
anuênciâ da CONÍRATANTE mesmo de decoÍênte de aquisção de estabeecmento
comerciel ou incorporâção da socledade

8.11 Tôdâ ê quâquer Êciamaçào de uma pane contatanle paÍa com a ouÍa deveÍá ser
i.iomada por escrilô, acompanhada do respect vo comprovânte dê Íecêblmeôto, podendo
conlome a sua sravldade, caráclêrizâr lnadirôolêmento conlratual.

812 A CONTRATADA declaE paÉ os todos os fins e eÍeilos de direilo, que está egalme.te
co.stiloidã, êslando devidamenle regllaÍizada paÍa a âlividádê que desenvolve, objeio de seu

8.13. As pessoas q!ê âssinam o presenle contÉlo repÍeseniado a CONTRATADA
sôb as penas da Lei, assumndo rodas âs responsâbitidâdes de caráier civit
decoÍenles, que se ênconham irvestidas dos competentes podeÍês de ordêm egate
pára tanto, e a§sêguram em qualquer hipótêse ê situação, a veracidade d

8.14 O presênle conÍato subsiiiul
ânlerormenie a sua ássiôâtuÉ

8.15. Esre conrraro somênle podeÍá
assinaturã de temo aditvo Íazão pela
hlpótese, em aceilação iác iá.

qualquêr e.iendimenlo verbai ou escnr

ser modilicado por eslipuláçào êscÍila

eeqem o íoro dá comarca da caoitaldo Estado
as qlesfôes o undas do presente conrràro não

qualo siêncio das partes náo impicará em

e Utensilios paE EÍritóho LIDÂ | cNPr: 47 36s.670.

1..,"1

L bernâde sãô Pâúlô sP
E mâ r: êqúipa@êqurpaóm br



rosKUit4

mudança do domicílio de qualquer das pades.
despesas veÍifcadas, além dê hônoráios do
venha á serdeterminado por decisãojudiclal.

Ésponsável por rodas as
pelo vencedor, @níorme

(duá, vlas dê isuá teor

- á>a-eee.)

com lodas as cláusuas, lirmam o preseni,ê
um só êÍê to, ôôm vigêricia â paíirda data de

de 2019.

Nôme: Celso Rodrigues Baela
CPF: 078.345 868-15

ê urêníi6 pâÉ EscràjrôLTDÂ lcNPl 47.365 6700001.34
'Lberdade - São Pauo SP PABX:3333 7566 Fâx:3209 s631

E mail: êqu pa@êqú pâ.óm.b.

a7s 542 2AA-72

a1a 364 928-2

151623 a9a-06



Plano de Precos de Locacão:

Endercçosde instalação dôs Equipameotos no cliente:

01 TILIBRA SWNÔL NE 3OOX

01 T LIBRA SWNGL NE ]OOX R$ 155,61

Ruâ do tu]àilfesto,475 - lpÍanga -
Sáo Paulo SP CEP : 04209-000

01 ÍIL]BM SW NGLINE 3OOX

36 Orila e seÉ) meses.

R$ 155,ô1 (Cenloe cinquenia e cinco rcâise sessêntae um
centávos) + cuslo cópia conlome tabela acima.

Conlome cláusu a 6.1 do ContÍetô
ncluso duranle ã vigência doconlrato

lôcllso duÉnie a viqência do conlrâtô

lVanutencêo Preveni va:

Pad.áo de Alendlmenlô 24 (Vintê ê Oualrc) hoEs. Hoftirio comercial
18:00h) de sêqunda leiE aserlajeira.

1. As condiçóes consianles desle anexo são válldas evigenles na data Íxada a
poía.to àscláusulas esiipuladas no termo principal

:x\
i,ÀN

sêr pane lnleoranle estê a.exo.

Equipa Máqu nas e ucnsíic paÉ EsnniroLrDÀ tcNPr 47.365.670.0001.34
Âv. L berdade,309 Lbêdadê sãô Pauro sP PAex:3333-7566 Êax:3209 563

l' ô,: "q,ipcôeq- pc @a b,

))

KUH
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E, por eslaem dê acordo mrn lôdos
assinam o presente anexo em 02 (d!as)

sáo Pauro.S de )areee) a)

Nome: Ce so Rodrigues Êaêtâ
CPF] 07a 345 463-15

ôs valoÍes e especiíicaçôes. as pades coniralantes
vas tlntámênte com as teslemunhâs

070.368 928-20

)

cPF.: íZY !-9e > 9,9

ê utênsíic pâÉ Esdhjro LTDÀ | cNP_rr 47,365.670.0001.34
.Lberdade - São Paúlo SP PABX: 1333 7566 Fâx:3209 5631

E mâ l: equipâ-ôêqu pa óm br

151628 8S8 06

8a-v2


