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Relatório para 
Contratação de 

Locação de 
Equipamento 

Área/Setor Requisitante:  
Coordenação Administrativa 

Unidade: Hospital Municipal Clínica Sul Dr. Ivan da 
Silva Teixeira 
São José dos Campos, 18 de Maio de 2018. 
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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de locação de equipamentos de Raio x 
conforme descrito abaixo: 

Equipamento Modelo / Marca 

1. 01 (um) CR PRIMA T2 MARCA FUJI 

2. 01 (um) Prima Console 

3. 01 (um) Monitor 

4. 02 (dois) Cassetes 18 x 24cm 

5. 02 (dois) Cassetes 24 x 30cm 
6. 02 (dois) Cassetes 35 x 43cm 

7. 01 (um) Nobreak 

8. 03 (três) Cabos 

9. 01 (um) Servidor Intel Cor i5 2TB 

10. 01 (um) Software MPS para compartilhamento de imagens (25 pontos) 
Obs.: Para as estações de visualização (pontos) é mandatório a 
configuração mínima de processador Intel Dual Core, 2GB de memória 
RAM e HD com 10 GB de memória livre. 

 

 

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
 
O estudo contemplou a avaliação da empresa prestadora de serviços: 
 

 ICRX SOLUTIONS 

 KONTATO SOLUÇÕES RADIOLÓGICAS 

 SHIM 

 UNIVEN HEALTHCARE 

 

3 – PARECER TÉCNICO 
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4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

 

4.1 - Razão Social: Univen Healthcare LTDA 

4.2 - Nome fantasia: Univen Healthcare LTDA 

4.3 - Endereço: Rua João Alencar Guimarães, 930 

4.4 - Bairro: Santa Quitéria 

4.5 - Cidade: Curitiba 

4.6 - Est.: PR 

4.7- CEP: 80.310-420 

4.8 - Fone / Fax:  

4.9 - E-mail:  

4.10 - CNPJ: 09.420.486/0001-91 

4.11 - CPF:                                                      

4.12 - RG: 

4.13 - Inscrição Municipal:                                                                      

4.14 - Inscrição Estadual:  

 

5 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
 

 
5.1 - Objeto do contrato: Prestação de serviços de Locação de Equipamentos de RX. 
 
5.2 - Data de início do contrato: 18/05/2018 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: R$ 5.550,00 (Cinco mil quinhentos e cinquenta reais) 
 
5.4 - Valor estimado anual do contrato: R$133.200 (Cento e trinta e três mil e duzentos 
reais) 
 
5.5 - Prazo de contratação: 24 meses 
 
5.6 - Índice de reajuste anual do contrato: Os valores poderão ser reajustados anualmente, 
no aniversário do contrato. 
 
5.7 - Local da prestação dos serviços: Hospital Municipal Clínica Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira 
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5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Horário comercial de 08 as 18 horas de 
Segunda a Sexta-Feira 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever): A 
contratada utilizará de sede própria para executar os trabalhos. 
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Funcionário da contratada 
devidamente habilitados nos órgãos competentes. 
 
5.11 - Condições/Prazo de pagamento. Pagamento efetuado até o dia 10 de cada mês mediante 
apresentação de recibo ou documento fiscal. 

5.12 - Dados Bancários:  

5.13 - Nome e Nº do Banco:  

5.14 - Nome e nº da Agência:  

5.15 - Nº Conta Corrente:  

 
Especificações técnicas:  

Referências e Hospitais em que atua:  

Outras informações: 

 
Documentos: 
 

 Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes Legais; 

 Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / CRA / 
entre outros; 

 Contrato social e última alteração; 

 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata; 

 Inscrição no CNPJ; 

 Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União; 

 Certidão Negativa do FGTS (FGTS); 

 Certidão Negativa do INSS (CND); 

 Licença de Funcionamento; 

 Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável); 

 Autorização ANVISA (quando aplicável); 

 Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável); 

 Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais); 

 Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais). 
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Nome do responsável pelo processo: 
Carimbo: 
Data:  
 
 

 
NA AUSENCIA DE QUALQUER CAMPO OU DADOS NO 
PRESENTE DOCUMENTO, OU NA AUSENCIA DE 
DETALHAMENTO DO OBJETO E SUAS CONDIÇÕES O 
PROCESSO SERÁ DEVOLVIDO SEM ANÁLISE. 
 

QUALIFICAÇÃO DOCUMENTAL PARA FORNECEDORES 

 

  LISTA DE DOCUMENTOS PARA EMPRESA VENCEDORA  

1 
Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes 
Legais 

2 
Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / 
CRA / Entre outros 

3 Contrato social e última alteração 

4 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata 

5 Inscrição no CNPJ  

6 Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União 

7 Certidão Negativa do FGTS (FGTS) 

8 Certidão Negativa do INSS (CND) 

9 Licença de Funcionamento 

10 Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável) 

11 Autorização ANVISA (quando aplicável) 

12 Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável) 

13 Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais) 

 

 

 



 

Elaborado por Piétro Sìdoti 
Sìdoti Advogados  Página 6 
 

 

 

 

 

SERÃO DEVOLVIDOS PROCESSOS COM DOCUMENTAÇÕES INCOMPLETAS 

 
 

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (ADENDOS, ADITIVOS, ANEXOS, REAJUSTES) 

 

 

PARA O CASO DE ANEXO NÃO É NECESSÁRIO UTILIZAR O MODELO DE 

RELATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO 

 

 

Folha de rosto ou e-mail da gerência ou pessoa designada (com a gerência em cópia) 

explicitando DETALHADAMENTE: 

 
 Nome da empresa e CNPJ; 

 Data de inicio da alteração; 

 Valor mensal do contrato; 

 Índice de reajuste utilizado; 

 Detalhamento da cláusula (texto da mesma) a ser alterada 

 

 Motivo da alteração:  

a. Reajuste (informar o motivo do reajuste, por exemplo, aniversário do contrato, 

dissídio ou negociação entre as partes); 

b. Modificação das bases contratuais (especificar acerca das alterações); 
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Proposta para Sistema de Digitalização de Imagens

 

CR para Raio-X - iCR3600 

 

       
                                                                                                                                          

O Futuro da Radiologia está na ICRx.  

CHROME TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

Proposta Comercial - ICRx Solutions



 

A ICRx tem a satisfação de apresentar agora no Brasil a iCRco., empresa fundada em 1991 nos Estados Unidos e que esta há mais de 20
anos provendo soluções para imagem em radiologia.
 
A ICRco desenvolve e  produz  seu próprio hardware bem como software e oferece ao mercado a tecnologia “True Flat Scan Path”, onde a
velocidade e a durabilidade são as características que  tornam  seus equipamentos mais competitivos se comparado aos seus concorrentes.
  
Esta tecnologia é inovadora em digitalização de imagens de cassete pois elimina a necessidade de roletes ou ventanas para efetuar o
desarme do IP com contato físico. Isso aumenta siginificativamente a velocidade de leitura das imagens e a vida útil do cassete. 
 
Por ser um sistema  simples, a clínica ou hospital tem um ganho de produtividade e baixo custo de  manutenção do equipamento e de suas
partes. 
 
 A ICRco está sediada em Los Angeles, Califórnia-USA, onde possui sua produção e um centro técnico que dispõe de recursos e
equipamentos para oferecer  suporte 24h. No Brasil, a ICRx é responsável por esta assitência aos clientes com todo corpo técnico treinado na
fábrica
 
A partir de 2005 a iCRco iniciou sua expansão no mercado mundial. Hoje mantem escritórios na China, India e Alemanha além dos centros de
suporte técnico e em 2012 a ICRx é nomeada a parceira técnico comercial da ICRco no Brasil    
 
A ICRx através de sua Divisão Médica vem propor esta solução, com a certeza de poder atender suas expectativas de custo e superar suas
expectativas técnicas.

Atenciosamente,

 

 

                                        

— Um programa de aquisição de imagens com múltiplas ferramentas de edição;iCR3600 inclui XC™
ICE2, processador que ajuda o refinamento da imagem e aplica automaticamente os algoritmos apropriados para cada anatomia;
Busca inteligente, classificação e opções de filtros;
Integração com sistemas de gestão de imagens como RIS e EMR;



Range completo de ferramentas de anotações;

 
 

Dimensões Externas
 

Garantia

Único equipamento plano que permite um desgaste mínimo das placas de fósforo e do cassete e por isto garante maior produtividade
e durabilidade – 3 Anos de Garantia ou 300.000 Imagens para o cassete.
Equipamento 100% produzido nos Estados Unidos. Garantia no Brasil (1 ano para falha do equipamento)
Partes e peças de reposição disponíveis no Brasil

 Simplicidade

Equipamento com sistema único de motor que opera apenas com uma peça móvel que facilita a manutenção e reduz ao mínimo os
índices de falhas
Equipamento de fácil utilização, processo completo de digitalização em apenas 7 clicks.
Sistema de fácil manutenção com 6 placas com auto diagnóstico e com 1 chave de fenda desmonta-se todo equipamento
Não existe contrato de manutenção com a fábrica

 O mais leve do mercado

O equipamento pode ser instalado na estação de trabalho ou direto na parede.
O CR3600 é o equipamento de CR mais leve do mercado, apenas 35 Kg. 

  Qualidade de Imagem

Aquisição de imagens em escala de cinza de 16 Bits. Variação de 65536 tons de cinza
Diversos Algorítmos de tratamento de imagem
Padrão DICOM 3.0 com possibilidade de geração de arquivos TIF, JPEG

 Velocidade

Sistema de leitura rápida que permite realizar em média 94 placas por hora (com cassetes combinados).
Pré visualização da imagem do chassi em apenas 34 segundos.
Ciclo completo do tratamento padrão da imagem digitalizada em 52 segundos. 

 Flexibilidade

Software de Captura desenvolvido para interface com Monitor Touch Screen ou Mouse
HISIntegração com sistemas de Gestão Hospitalar e de imagens PACs, RIS, S HIS

Flexibilidade total com a imagem capturada, armazenamento, envio via rede, emails, impressão, gravação de mídia (CD, disco
removível, HD). Grava software de laudo junto com o CD

Único com chassis de alta resistência desenvolvido em fibra de carbono que permite alta durabilidade e que age como filtro de radiação
dispersas na sala de raio x  sem grade,  proporcionando melhor imagem. 
 
Equipamento de fácil manutenção.     
Design Inovador 
Base IP Flexível 
Extra Leve



 

Aceite do Cliente: 

_________________________________________________

 

Assinatura:

_________________________________________________

3 anosPrazo de garantia

A COMBINARPagamento

01 CR - iCR 3600 Digitalizador para Raio-X  
02 Módulo de Armazenamento (35x43cm) Cassete & Fósforo Plate  
02 Módulo de Armazenamento (18X25cm) Cassete & Fósforo Plate  
02 Módulo de Armazenamento (25x30cm) Cassete & Fósforo Plate  
01 Servidor i3, 3.3 GHz, 4G RAM, 500GHD  
01 Monitor integrado LCD 21" Polegadas, Teclado e Mouse  
01 No Break 1,3 kVA  
01 sistema PACS : 
- Armazenar todas as imagens num computador (servidor de imagens na rede local) e guarda-las para acesso futuro 
- Imprimir em película ou papel as imagens 
- Gravar CD ou Pen Drive 
- Visualizar as imagens em outros computadores da rede local 
- Enviar e Receber arquivos DICOM do CR ou outros equipamentos que geram este tipo de arquivo (mamógrafos digitais,
Tomografia, Ressonância ou Ultrassom). 

    Instalação, configuração e Treinamento Técnico no Local Incluso

Descrição

$8,900.00Valor total em Reais

$1.00Valor Dólar Dia

$8,900.00Valor

40 A 60 DIAS (A partir do pedido formal)Prazo de Entrega

FOBFrete

PC NATAL 55
SAO JOSE DOS CAMPOS-São Paulo
12235621
Brasil

Endereço de
entrega

22/05/2018Data de Validade

32 33114812Telefone

geisianyanastacio@hmtjrj.org.brEmail principal

geisianyanastacio@hmtjrj.org.brE-mail

21583042001497CNPJ

GEISIANY ANASTACIONome do contato

HOSPITAL DE CLINICA SULNome da conta

 

Á:

Endereço:

Descrição dos Produtos:

Código do produto Produto Descrição do Item de Linha Quantidade

ICR3600 ICR3600 36 PARCELAS EM REAIS 1,00

Total:

Observações:

Informação de aceitação da cotação



Assinatura

Nome

Cargo

Data
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SHIM - Soluções Hospitalares e de Imagens Médicas 

 

 

São José dos Campos,  02 de Março de 2018 

 

REF. : PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE CR15X – Pronto Socorro da cidade de 

Pindamonhangaba 

 

1-  DIGITALIZADORA CR 15X  + DRY + IMPRESSORA - AGFA 

 

 
 

• Digitalizador de mesa  

• Ampla gama de aplicações  

• Baixo custo de aquisição  

• Leitura horizontal de cassetes  

• Aplicação móvel 
 

 

 
 
Uma solução que é versátil e flexível, que oferece elevada qualidade de imagem e 
concebida para permanecer leve e acessível. Uma que seja compacta e rápida e que 
suporte uma gama completa de aplicações. Mas que lhe permita definir o seu próprio 
fluxo de trabalho e que o adapte quando quiser, de forma rápida e fácil. 
 
O digitalizador de mesa CR 15-X foi projetado com base na amplamente testada 
tecnologia Agfa HealthCare, com um design modular mais robusto, que alia um custo 
acessível a alta qualidade de imagem, velocidade ajustável e um fluxo de trabalho 
voltado para o usuário. Versátil, este digitalizador de radiografia computadorizada (CR) 
é capaz de lidar com uma ampla gama de aplicações de radiografia digital. 
 
Sem a necessidade de mudanças elétricas significa menores custos de preparação e 
instalação mais fácil. Com seu design modular e integrado, ele oferece uma manutenção  
fácil, rápida e eficiente. 
 
O equilíbrio entre velocidade e resolução Com o CR 15-X, o usuário tem a opção de 
ajustar a velocidade e a resolução de acordo com as necessidades do exame. O usuário 
pode facilmente substituir as configurações padrões para cada exame, dependendo das 
prioridades específicas de velocidade/qualidade, exame por exame. 
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 O software de processamento de imagens MUSICA da Agfa HealthCare otimiza 
automaticamente a qualidade de imagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A capacidade de conexão a redes faz com que a integração seja perfeita O CR 15-X tem 
conformidade total com o padrão DICOM, para fácil integração com outros elementos de 
soluções; nós recomendamos combiná-lo com o pacote de software SE da Agfa 
HealthCare para uma solução completa em meio digital ou com a impressora DRYSTAR 
5302 para a impressão das imagens. 
 
Cassetes com chip de memória O CR15-X usa cassetes dedicados com memória embutida 
que armazena os dados cadastrados durante a identificação. O chip embutido identifica 
os dados por radiofrequência. Os dados de identificação e imagens são interligados 
desde o início do processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMANHO DOS CASSETES:  
    
     QUANTIDADE                      TAMANHO  RESOLUÇÃO       MATRIZ DE  PIXELS 

02 35  x 43 cm 10 píxels / mm 3480 x 4248 
02 24 x 30 cm 10 píxels / mm 2328 x 2928 
02 18 x 24 cm 10 píxels / mm 1728 x 2328 
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 Condições ambientais De acordo com a norma: IEC 721-3-3 (1997): 

 classe 3K2, com esta extensão: - Temperatura: 15 - 35° C 

 Alimentação Fonte de alimentação externa com ajuste automático (saída de 24V) 
Entrada: - 100V - 240V - < 2A - 50/60 Hz - Fusível: Europa máx. 16A; EUA máx. 

15ª 

Obs.: Toda estrutra elétrica, temperatura ambiente e segurança, será por 

responsabilidade da contratante. 

 

2. DIGITALIZADORA SIGMA  + DRY + IMPRESSORA  - KONICA 

 

 

 

 

 

 

O digitalizador Regius Sigma II oferece uma solução compacta e acessível para sua clínica 

de radiologia, mantendo a qualidade de imagem superior e a confiabilidade esperada da 

família de digitalizadores Konica Minolta Regius. Combinado com o software ImagePilot, a 

Regius Sigma II oferece uma operação simples com um fluxo de trabalho otimizado. 

 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
-          Resolução 87,5 µm (11,4 pixels/mm) para radiologia geral 
-         Cassetes compatíveis: 14x17” (35x43 cm), 14x14” (35x35 cm), 11x14” (28x35 cm), 

10x12” (24x30 cm), 8x10” (18x24 cm) e 15x30 cm 
-          Nível de gradação digital de 12 bits (4.096 níveis de cinza) 
-          Capacidade de processamento de até 60 placas/hora no tamanho 14x17” (35x43 cm) 

 

 

QTD DESCRIÇÃO 

1 

CR Regius Sigma II 
ANVISA 80101380012 
Fabricante/Marca Konica Minolta, Inc. 
Procedência Japão 

- Capacidade de processamento de 60 placas/hora 14x17” (35x43 cm) 
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1 Console de operação ImagePilot (CPU, mouse e teclado) 
1 Monitor de 19 polegadas 
1 DICOM Storage 
3 Cassetes e plates 14x17” (35x43 cm) para radiologia geral 
3 Cassetes e plates 10x12” (24x30 cm) para radiologia geral 
1 Ano de garantia 

 

 

  
Console de Operação ImagePilot 

  
Plataforma completamente integrada que combina o 

registro do paciente, a aquisição digital de imagens, o 

fluxo de trabalho simplificado e possibilidade de 

distribuição das imagens tudo em um único sistema. 

A função AutoPilot permite a aquisição com 

processamento automático da imagem sem 

necessidade de especificar o tipo de exame que será 

realizado e corrige erros de técnica eliminando a 

necessidade de repetições. 
  
  
 

 

 

-          Processador core i5 - HD de 500 GB - memória de 4 GB 
-          Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens 
-          Monitor de 19 polegadas 
-          Conectividade DICOM 3.0 
-          DICOM Print 

-          DICOM MWM para conexão RIS e HIS 
-          Drive CD/DVD para gravação de mídia externa 
-          Conversão da imagem para formato JPEG 
-          Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB) 
-          Processamento automático das imagens por região anatômica de estudo 
-          Eliminação das linhas de grade 
-          Inserção de textos fixos ou editados, linha, seta, retângulo e formas livres 
-          Medidas de distância e ângulo 
-          Magnificação (zoom) da imagem 
-          Visualização em tela cheia 
-          Rotação, movimentação e inversão da imagem 
-          Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho 
-          Escurecimento automático da imagem (máscara) 
-          Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário 
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Valor de locação: 

 Para locação do equipamento CR 15X completo será de: 

R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais)/ mês 

 Para locação do equipamento Sigma II Konica  

R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais )/ mês 

 

Manutenção: inclusa 

Cassetes: incluso 1ª ano, demais por conta do clientes a sua reposição. 

 

Prazo de Locação:   

O prazo de locação será de no mínimo 24(Vinte e quatro meses)  

Obs.:  1ª parcela pago na assinatura do contrato. 

 

Os equipamentos são locados com garantia e manutenção preventiva e corretiva. 

 

Proposta Válida por 20 dias. 

 

 

SHIM Soluções Hospitalares e de Imagens Médicas. 

E-mail: shim2@outlook.com 

Site: www.shimbr.com  

Cel. (12) 99676-0072 

SERGIO SILVA – Gestor Adm. (99701-6888) 

ANTÔNIO LAGO – Resp. Técnico (99634-3031) 
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I – A UNIVEN HEALTHCARE LTDA. 01, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.420.486/0001-91. Inscrição 
Estadual sob nº. 9043348474, com sede na Rua João Alencar Guimarães, 930, bairro Santa 
Quitéria, cidade de Curitiba/PR, na qualidade de representante de UNIVEN HEALTHCARE LTDA. 
02, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.420.486/0002-72. Inscrição Estadual sob nº. 144266327110, 
com sede na Rua João Batista Jordão, 42, Bairro Jardim Monte Azul, cidade de São Paulo/SP e 
UNIVEN HEALTHCARE LTDA. 03, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.420.486/0003-53. Inscrição 
Estadual sob nº. 256122741, com sede na Rua do Albatroz, 305, bairro Cidade Universitária Pedra 
Branca, cidade de Palhoça/SC; neste ato representada na forma de seus atos societários, 
doravante denominada simplesmente “LOCADOR”. 
 
II – HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
21.583.042/0014-97, sediada a Praça Natal, nº 55, Bairro Parque Industrial, na cidade de São José 
dos Campos, Estado de São Paulo, CEP 12.235-621, doravante denominada simplesmente de 
“LOCATÁRIO”.      
 
 
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Locação de 
Equipamento com Opção de Compra ao Final (doravante o “Contrato”), que se regerá pelas 
cláusulas seguintes e pelas condições abaixo descritas: 
 
 
               DO OBJETO 
 
  Cláusula Primeira: Pelo presente Contrato, a LOCADORA, nos termos dos artigos 
565 a 578 do Código Civil (Lei nº 10.406/02) e ajustes aqui estipulados, loca ao LOCATARIO o 
EQUIPAMENTO abaixo descrito (doravante simplesmente referido como, o “EQUIPAMENTO”).  
 
 

Equipamento Modelo / Marca 

1.  01 (um) CR PRIMA T2 MARCA FUJI 

2.  01 (um) Prima Console 

3.  01 (um) Monitor 

4.  02 (dois) Cassetes 18 x 24cm 

5.  02 (dois) Cassetes 24 x 30cm 

6.  02 (dois) Cassetes 35 x 43cm 

7.  01 (um) Nobreak 

8.  03 (três) Cabos 

9.  01 (um) Servidor Intel Cor i5 2TB 

10.  01 (um) Software MPS para compartilhamento de imagens (25 pontos) 
Obs.: Para as estações de visualização (pontos) é mandatório a 
configuração mínima de processador Intel Dual Core, 2GB de memória 
RAM e HD com 10 GB de memória livre. 

   
 
DO PRAZO DA LOCAÇÃO 

 
    Cláusula Segunda: A presente locação vigerá por 24 (vinte e quatro) meses. 
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   DO VALOR DO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO 
 
    Cláusula Terceira: Em contrapartida à locação do EQUIPAMENTO, o LOCATÁRIO 
pagará à LOCADORA no ato de assinatura deste contrato de locação o valor de R$ 5.550,00 (cinco 
mil, quintos e cinquenta reais), mais 23 parcelas mensais, fixas e consecutivas, no valor de R$ 
5.550,00 (cinco mil, quintos e cinquenta reais) cada, vencíveis 30 dias após o primeiro pagamento. 
 
                            Parágrafo Primeiro: O aluguel mensal deverá ser pago por meio de boleto 
bancário os quais serão previamente enviados pela LOCADORA ao LOCATÁRIO. 
 
                            Parágrafo Segundo: O aluguel será reajustado anualmente, com base na variação 
do IGPM, aplicando-se a primeira correção do aluguel em 12 (doze) meses. Na falta do IGPM 
adotar-se-á o IPC. 
 
    Parágrafo Terceiro: Eventual atraso no pagamento do aluguel mensal implicará na 
cobrança de multa de 2% (dois) por cento, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, e 
correção monetária pela variação do IGPM.  
 
 
    DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO 

 
  Cláusula Quarta: Além de pagar pontualmente o aluguel, caberá ao LOCATÁRIO 
se responsabilizar por eventuais danos de qualquer natureza que o EQUIPAMENTO venha a sofrer 
enquanto estiver sob sua posse, tais como incêndio, roubo, furto, explosão, abalroamento, 
inundação, avarias, assim como pelos prejuízos causados por terceiros, e caso ocorram, arcar com 
os custos de reparo ou de reposição do EQUIPAMENTO em perfeito estado de uso, devendo 
informar a LOCADORA sobre o fato ocorrido em até 24 horas. 
 
  Parágrafo Primeiro: O LOCATÁRIO se obriga a utilizar o EQUIPAMENTO 
exclusivamente na sua atividade comercial e no local indicado no Anexo 1, ficando expressamente 
vedada a sua utilização para quaisquer outras finalidades, sob pena de imediata rescisão deste 
Contrato e pagamento da multa indicada na Cláusula Dez abaixo.   
 
  Parágrafo Segundo: O LOCATÁRIO não poderá sublocar, emprestar ou, de 
qualquer forma, transferir ou ceder a posse do EQUIPAMENTO a terceiros, sem a prévia e 
expressa autorização escrita da LOCADORA. 
 
 

DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO 
 
  Cláusula Quinta: O EQUIPAMENTO será entregue pela LOCADORA no prazo de 
até 30 (trinta dias) contados da assinatura do presente Contrato e de acordo com os termos do 
Anexo 1. 
 
  DO PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO 
 
    Cláusula Sexta: O LOCATÁRIO se compromete a verificar o bom funcionamento 
do EQUIPAMENTO no momento de sua entrega e instalação, declarando assim automaticamente 
para todos os efeitos legais, que o EQUIPAMENTO está em perfeito estado de uso, inteiramente 
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apto ao fim a que se destina, devendo conservá-lo em seu poder e zelar pela boa condição de 
mantença e funcionamento. 
 
  Cláusula Sétima: Durante totó o período de vigência desta locação a LOCADORA 
se responsabiliza, às suas exclusivas expensas, por eventuais reparos e consertos que se façam 
necessários no EQUIPAMENTO. Após este período, toda e qualquer despesa de manutenção e 
assistência técnica correrá por conta do LOCATÁRIO caso o presente contrato venha a ser 
renovado. 
 
    Parágrafo Primeiro: Excluem-se da responsabilidade atribuída à LOCADORA na 
Cláusula Sétima as seguintes situações:  
 

(i) reparo/conserto pela LOCADORA dos defeitos ou danos provocados no 
EQUIPAMENTO por fatores externos, tais como, variações de energia elétrica, 
temperatura, umidade, etc.; 

(ii) os danos provocados por casos fortuitos externos ou de força maior; 
(iii) os danos provocados por acesso ou manuseio do EQUIPAMENTO por terceiros 

não autorizados pelo LOCATÁRIO; 
(iv) uso do EQUIPAMENTO em desconformidade com as instruções do fabricante, ou  
(v) na ocorrência de uma das hipóteses previstas na Cláusula Quarta acima.  

 
   Parágrafo Segundo: Na hipótese de ocorrência de um dos casos indicados no 
parágrafo primeiro desta cláusula caberá exclusivamente ao LOCATÁRIO arcar com todos os 
custos de reparo/conserto do EQUIPAMENTO. 
 
                            Parágrafo Terceiro: Sobre a metodologia de reparo/conserto do EQUIPAMENTO 
objeto do presente contrato, esta será exercida da seguinte forma, manutenção preventiva = 1 
(uma) anual, manutenção corretiva = ilimitadas, e em caso de necessidade de troca definitiva do 
EQUIPAMENTO devido à problemas incorrigíveis, o mesmo será trocado no prazo máximo de até 
10 (dez) dias úteis. 
 
 
    DA RESCISÃO ANTECIPADA 
 
     Cláusula Nona: É facultado ao LOCATÁRIO rescindir o presente Contrato 
mediante notificação prévia da LOCADORA com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência, 
acrescida de uma multa a ser calculada da seguinte forma:  
 

(a) se a rescisão ocorrer entre a data de assinatura do Contrato e o último dia do 
primeiro ano de vigência do Contrato, multa equivalente a 12 (doze) vezes o valor 
do aluguel vigente à época; 

(b) se a rescisão ocorrer após o primeiro dia do segundo ano de vigência do Contrato 
e último dia do segundo ano de vigência do Contrato, multa equivalente a 6 (seis) 
vezes o valor do aluguel vigente à época;  

 
 

                            Parágrafo Primeiro: caso haja a rescisão antecipada do presente contrato por 
parte do LOCATÁRIO, todos os custos com frete para devolução do(s) equipamento(s) objeto 
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deste contrato, correrão por conta do LOCATÁRIO, incluindo-se nestes custos o seguro para 
transporte. 

 
                            Parágrafo Segundo: Caso o LOCATÁRIO fique em mora com suas obrigações por 
três meses de forma consecutiva, o presente contrato será automaticamente rescindido e o(s) 
equipamento(s) retirado(s) pelo LOCADOR, devendo as despesas para tal retirada e envio ao 
LOCADOR (frete, seguro, mão-de-obra, etc.) correrem por conta do LOCATÁRIO não a eximindo 
de ação judicial por ressarcimento tanto das despesas como dos aluguéis vencidos, bem como das 
multas previstas na Cláusula Nona.   
 
 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL  
 
Cláusula Dez: A parte que infringir os termos do presente Contrato será notificada 

para que no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação cesse a infração, sob 
pena de rescisão imediata do Contrato e pagamento de multa equivalente a 6 (seis) alugueis 
vigentes à época à parte inocente.  

 
Parágrafo Único: A regra estipulada nesta cláusula não se aplica às cláusulas que 

possuem penalidade específica. 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Cláusula Onze: Terminado o período de locação disposto na Cláusula Segunda 

deste contrato, estando cumpridas todas as obrigações aqui previstas, deverá o LOCATÁRIO 
disponibilizar o equipamento para retirada pela LOCADORA em perfeito estado de conservação, 
devidamente funcionando, livre de qualquer ônus. 

 
Cláusula Doze: Toda e qualquer notificação, avisos ou comunicações decorrentes 

deste Contrato, por uma das partes a outra, serão feitas, por escrito, através de carta 
protocolada, fax, e-mail, telegrama ou qualquer outra forma passível de confirmação de 
recebimento, aos endereços indicados no preâmbulo deste instrumento.  

 
Cláusula Treze: Este Contrato, conforme ora firmado e rubricado, constitui até 

esta data o inteiro entendimento e integral acordo das partes quanto ao seu objeto e, portanto, 
qualquer alteração ou aditamento ao presente Contrato somente será válido e eficaz se efetuado 
por escrito e firmados pelas partes contratantes, seus herdeiros ou sucessores. 

 
Cláusula Catorze: A tolerância por qualquer das partes a qualquer violação dos 

termos ou condições deste Contrato não implicará na diminuição ou prejuízo do direito dessa 
parte de exigir o cumprimento futuro do referido termo ou condição, e não será considerada uma 
renúncia ou aceitação a qualquer violação posterior dos mesmos ou de outros termos, avenças ou 
condições deste contrato. 

 
Cláusula Quinze: O presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável e 

irretratável obrigando as partes contratantes, seus herdeiros, sucessores e cessionários a 
qualquer título. 
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Cláusula Dezesseis: O presente instrumento substitui todo e qualquer 
entendimento e/ou contrato verbal ou escrito anteriormente entre as partes, que se existentes 
são integralmente substituídos pelo presente. 
 

Cláusula Dezessete: O presente instrumento poderá ser prorrogado por decisão 
das partes, devendo ser tal decisão obrigatoriamente pactuada através de aditivo contratual 
devidamente formalizado e assinado. 

 
Cláusula Dezoito: O presente Contrato poderá ser assinado digitalmente de 

acordo com os termos da Medida Provisória 2200-2/2001 e do ICP-Brasil, presumindo-se 
verdadeiros em relação aos signatários na forma do art. 219 do Código Civil. 

 
 
DO FORO 

 
Cláusula Dezenove: As partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba, Estado do 

Paraná, como único competente para dirimir eventuais controvérsias oriundas do presente, 
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
 
Curitiba, 28 de março de 2018. 

 
 

LOCADORA: 
 
 

                              ____________________________________________ 
        UNIVEN HEALTHCARE LTDA. 

 
LOCATÁRIO: 
 
 

                              ____________________________________________ 
       HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS   

 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
1. _____________________________                    2. _______________________________ 
Nome:                                                                               Nome: 
CPF:                                                                                    CPF: 
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ANEXO 1 
 

DADOS PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA CLÁUSULA 
PRIMEIRA 

 
Declaro ainda ter ciência do endereço de entrega do(s) equipamento(s), e, portanto, qualquer 

problema referente à entrega no local indicado abaixo é de responsabilidade do “LOCATÁRIO”. 

 

 

DADOS PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO 

 

 

Endereço: ............................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................. 

 

Bairro: .................................................................................................................................................  

 

CEP:............................................... 

 

Cidade: ...................................................................................................  Estado:................................ 

 

Complemento:...................................................................................................................................... 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

Razão Social: ........................................................................................................................................ 

 

CNPJ:.................................................................................................IE:................................................ 
 
 
 
LOCATÁRIO: 
 

     _________________________________________ 
      HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS                                                                    
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ANEXO 2 
 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTO DESCRITOS NA CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

Declaro ainda ter recebido o(s) equipamento(s) descritos na cláusula primeira deste contrato de 

locação em plenas condições de funcionamento e operação. 

 

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

 

Nome Completo:.................................................................................................................................. 

 

Cargo:................................................................................................................................................... 

 

RG:..............................................................................CPF:................................................................... 

 

Telefone:......................................................................Celular:............................................................ 

 

 

 

 

LOCATÁRIO: 
 

_______________________________________ 
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS                                                                    

 
   

 
















