
INSTRUMEI{TO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRÂ E VENDA
DE MERCADORIA. PRESTACÃO DE SER\IIÇOS E OUTRAS AVENCAS

Pelo presente iÍIstrumento partícular as paites, de um lado, M.MIIÁN
coMÉRcIo E SERVIçO EM POLIURTTANO LTDA-ME, com §ede na
Cidade de Sâo Paulo, Estado de Sáo Pâuto, na Rua I,ord Cockrane, no
467, inscrita no CNPJ/MF sob n' 00.573.2 47 /OOOL-O1, neste ato
representada por seu sócio Moracy Milan, brasileiro, casado, residente e
domiciliado na Rua Lub Innocente Massaretti, 173 Condomirüo ReseÍva
Santa Rosa cidade: ltatiba Estado : Sáo Paulo, insÇrito no CPF sob n.
036.621.948-05, portador do RG n' 11.4a7.22a-5, doravante
denominada simplesmente VEITDEDORÀ, e de outro lado CLUBE
ATLÉIICO YPIRANGA, com sede na cidade de Sáo paulo, Estado de
Sáo Paulo, na rua do Manifesto, 475, inscrita no CNPJ/MF sob n.
61.902.86210001-02 neste ato representada LINCOLN CIMATT I
THOME, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Cipriano
Barata, n." 1999, apt.31, Bairro Ipiranga, Sáo Paulo - SP, inscrito no
CPF sob n.' A79.582.2AA-72 e portador do RG n' 6.042.621 SSp/Sp,
doravante denominado, doravante denominado simplesmente
COMPRÁDOR

COITSIDERÂ$DO OUE:

A VIINDEDORA atua no ramo de fabricaq.áo e venda de pastilhas
adesivas resinadas ("Pastilhas Adesivas Resinaclas")t e

O COMPRADOR tem interesse em adquirjr da VENDODORA pastilhas
Adesivas para aplicâçào nos banheiros Feminino. Masculino e
Deficiente Fisico de seu salào nobre.

Resolvem, a VENDEIDORA e o COMPRADOR em conjunto doravante
denominadas "Partes", firmar, entre si justo e pactuado o presente
InstruDrenlo Particuiar de Contrato de Compra e Venda de Mercadoria,
PrestaÇáo de Serviços e Outras AvenÇas ("Contrato"). que se regera
pelas seguintes cláusulas e rondicc,es:

CLÁUSULÀ PRIMEIRÀ - oBJE"o

1.1. Pelo presente Contrato a VENDEDORA compronlete se a fornecer
ao COMPRADOR 1.2.+3 {mi1 duzentos e quarenta e três) Placas de
Pastilhas Adesivas Resinadas em poiiuretano na medida de 3O cm
x 28.5 cm modelo VN preto e branco com logo conlorme amostra_
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i.2. Para aplicaÇáo nos banheiros Masculino, Feminino e Deficiente
Fisico de seu salào nobre, que serâo distribuÍdas da seguinte
forma:

a) Banheiro Feminino Salào Nobre: 52S (quinhentos e vinte e cinco)
Placas de Pastilhas Resinâriâs:

b) Banheiro Deficiente Salâo Nobre: 264 (duzc,ntos e sessenta e
quatro) Placas de Pasrilhas Resinadas; e

cJ Banheiro Masculino Salâo Nobre: .+54 (quatrocentos e cinquenta e
quatro) Placas de Pastilhas Resinas.

1.2. Além do fornecimeltto das placas de Pastilhas Adesivas conlorrae
descriçáo acima, a VENDEDORÀ obriga se a efetuar os serviqos de
instalaÇào das placas em todos os ambíentes objetos do presente
Contrato, disponibilizando prolissional especializado e qualifica<1o para
tanto.

CLÁUSULA SEGUNDA _ PREÇO E FORMA DE PAGÀMENTO

2.1. Pelo fornecimento e instalaÇào das Pastilhas Âdesivas Resinadas.
o COMPRADOR compromete-se a pagar à VENDEDORA o valor total de
R$ 20.000.00 (vinte mil reais). que seráo pagos da segulnte forma:

a) 10.000,00 (dez mil reaisJ em cheque para retirar no dia 28.06.I9

bl 5.000.00 (cinco mil reais) na entrega das placas das pastilhas
Adesivas que deverá ocorrer em 10 (ciez) dias após a assinatura do
presente Contralo;

c) 5.000,00 (cinco mil reais) no prazo de 10 (dez) dias após o Jnicro
da instalaÇáo das Placas das Pastilhas Adesivas restnadas.

2.2. A ldta de pagamento de qualquer valor descrito nos itens actma
desobrigará a VENDEDORA tanto de fornecer as placas das pastilhas
Adesivas quanto de executar os Serr,iÇos de InstalaÇáo das placa, sendo
que o fornecimento e os serÍigos só serào retomados após o integral
pagamento dos valores inadimplentes.

2-2. I . Caso o pagamento seja efetuado em parte e as placas das
Pastilhas Adesivas já estiverem integralmente entregues ao
COMPRADOR, a VENDEDORA estará autor:izada a reaver tais
Placas e suspender os serviÇos de instalaçâo que só serào
retomados e as Placas pertinentes ent.egues após a integral
quitaçâo dos débitos.

2.3. As Pades desde já acordam que o preco praticado pafa o
iornecimento das Placas de Pastilhas Adesivas objetos do presente
Contrato foi concedido pela VENDEDORA ao COMPRADOR em caráter



excepcionalr sendo que, futuras compras passaÍâo por nova análise e
negociaçáo de preço.

2.4. Fica descle .já acordado entre as Partes que os serviços de
instalacào das Placas das Pastilhas Adesivas Resinadas seráo iniciados
no dia seguinte ao da entrega das mercadorias e serào finalizados em
l0 (dez) dias úteis, desde que o CON4PRADOR autorize que os sen.iços
se,jam realizados de segunda a sexta-feira das 09:OO às I 8:00 horas.

2.5. Caso o COMPRADOR não autorize a realizacáo continua dos
servicos de instalaçáo nos termos da Cláusula acima. a VENDEDORA
ficará desobrigada a entregar os sen'iços no prazo de 10 (dez) dias Írteis,
senrlo que os serwiços seráo entregues gradativamente de acordo com a
disponibilizaçáo do espaço em datas e horários feitas pelo
COMPRADOR, sem prejuizo do cumprimento dos prazos dos
pagamentos estipulados nesteContl'ato.

3.1. A VENDEDORA obriga-se a entregar as Placas clas Pastilhas
Adesivas e executar os serwiços de instalaÇáo nos prazos estipulados no
pÍesente Contrato, observando-se as Cláusulas 2-.1 e 2.5, supra.

3.2. O COMPRADOR obriga se a efetuar os pagamentos pelo
fornecimento e instalaçáo.las Placas impreterivelmente nos przrzos
estipu]ados no presente Contrato.

3..+. A VENDEDORA obriga-se a drsponibilizar os ambientes que serào
submetidos as apiicaçôes das Placas das Pastilhas Adesivas Resinaclas.
livres e desimpedidos de quaisquer obras. objetos oLl entulhos, de forma
a garantir o bom prosseguimento dos ser-vicos de instalâçào a serem
prestados pela VENDEDORA.

3.5. A VENDEDORÀ obriga se a repor todas as Placas que
apresentarem qualquer tipo de deleito de fabricaÇáo, desde que tais
Placas sejam submetidas à análise próvia de qualidarle da
COMPRADORA para apuraÇào técnica de ral defeito.

3.6. A reposiçáo cie Placas com defeito será leita pela VENDEDORA no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de constatacào de defeito
técnico apurado pela VENDEDORA.

3.7. Caso seja constataclo o mal-uso ou uso indevido das pastilhas
Àdesivas Resinadas por parre do COMPRADOR, a VENDEDORA ficará
de\obngada z1 -epor rais merí-ado-ras.
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4.1. L,evando em consideraÇào que as Pastilhas Adesivas Resinadas
sáo fabricadas sob encomenda pela VDNDEDORA, que nesse caso se_rá
formalizada pela assinatura do presente Contratto, caso o COMPRADOR
rescinda o Contrato imotivadamente após sua assinatura, este
permanecerá obrigado a pagar à VENDEDORA o valor integral da
mercadoria objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA _ DISPosIÇÔEs GERÂIS

5.1. O Contrato cancela e substitui integralmente todo e qualquer
acordo ou entendimento previamente estabelecido entle as Partes, seja
na forma verbal ou escrita e constituem o único documento a reger a
relaÇào contratual aqut avençacla.

5.2. Quaiquer alteraçáo do Contrato ou modilicaçào das condiçÕes
aqui acordadas, deverá se1. leita obrigatoriamenle por escrito, mediante
termo Aditivo devidamente assinado pelas Partes.

5.3. Qualquer tolerância das Partes à violaÇão de qualquer termo ou
condiçáo do Contrato náo deverá ser considerada como nova(:ào ou
tolerância a violaÇões subsequentes.

5..+. O Contrato é celebrado em caráter irr.evogável e irretratável,
obrigando as Partes e seus sucessores. ficando vedada sua cessào paral
terceiros, sem o prévio cotlsentimento por escrito da outra parte.

5.5 - As relações decorrentes deste contrato náo geram qualquer tipo cle
vínculo societário, trabalhista ou relaçào de emprego ent.e as parles
contratantes, seus empregados ou prepostos.

5.6 A VENDEDORA se responsabiliza pelas despesas de côntratacào e

manutenÇào cie seus prepostos, prestadores de ser.r,'iços e/ou
empregados, assim como pelo pagamento da remuneraçào destes, de
todos e eventuais encargos trabalhistas. e de todos os impostos ou
taxas nas esleras estadual. municipal e federal que recaiam sobre a
mào de obra por ela empregada.

5-7 - A VENDEDORA responde exclusivamente por eventual
imprudência. negligência. imperÍcia ou clolo caso venha a causar
qualquer dano ao COMPRADOR ou a terceiros, durante a execução dos
seniÇos ora contratadosr rlevenrio responder regressivamente caso
o COMPRADOR seja responsabilizado judicialmente por tais fatos,
desde que haja a denunciaçáo da 1ide.

5.8 - Caso o COMPRADOR seja condenado na Justica do Trabalho, por
qualquer valor e a que títu1o foÍ, eÍn razào de reclamacões trabalhistas
ajuizadas por empregados, prepostos ou prestadores de sewiços da
VENDEDORA, a VENDEDORA irá ressarcir todos os valores
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depreendidos pelo COMPRADOR no processo trabalhista, inclusive
custas, despesas processuais. honorários periciais e honorários
advocaticios.

CLÁUSULA sExTA - FoRo

6.1. As Partes elegem o Foro da Comarca de Sáo Paulo, SP, para
dirimir quaisquer questôes oiundas do cumprimento do Contrato
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

0 por estarem assim justas e contratadas, assinam as Partes o
Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e validade. .juntamente com 2
(duas) testemunhas abaixo, para todos os fins e elêitos de direito.

Sáo Paulo, 28 de junho de 2019.

EM POLIURETANO LTDA.ME

MORÁCY

VENDEDORÂ

LNCOLN CIMATTI THOMÉ

COMPRADOR

?ESTEMUNIIÀS:

Nome:

RGI


