
    

 

 

CONTRATO EMERGENCIAL DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

MÉDICO-HOSPITALAR Nº 002/2022 (BISTURI ELÉTRICO) 

 

 

Pelo presente Instrumento, 

 

de um lado, MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI – EPP, com sede na 

Rua Joana Maria Pereira nº 128, Região Norte, Sorocaba-SP, CEP.: 18080-

141, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.189.855/0001-99, neste ato 

representada por sua sócia titular, SRA. KATIA REGINA SCAREL, brasileira, 

divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 25.626.864-

2 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 248.902.338-14, neste ato 

representada na forma do seu Contrato Social, doravante denominada 

“LOCADORA”; e, de outro lado, IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E 

DESENVOLVIMENTO, inscrito no CNPJ/MF sob o n˚. 19.324.171/0001-02, com 

sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 

01.332-000, e filial na Cidade de Uruaçu, Estado de Goiás, sita na Rua 

Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000 

(CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70), neste ato representado na forma do seu 

Estatuto Social, doravante denominado simplesmente “LOCATÁRIO” ou 

“IMED”, 

 - Considerando que o IMED foi declarado vencedor do “Chamamento Público 

de nº 01/2021” (Processo Administrativo nº 202000010030869), que tem como 

objeto o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e 

serviços de saúde, em regime de 24 horas por dia, junto ao Hospital Estadual 

do Centro-Norte Goiano (HCN), localizado na Cidade de Uruaçú-GO, conforme 



    

 

 

publicação realizada dia 14.10.2021 no Diário Oficial do Estado de Goiás (fl. 

34 - Edição 23656); 

 

- Considerando que, por força do Chamamento Público acima referido, o IMED 

celebrou com o Governo do Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual 

de Saúde, o contrato de gestão correspondente ao gerenciamento, 

operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da referida 

unidade hospitalar (Contrato de Gestão nº 080/2021), com data para início 

de suas operações no dia 01.12.2021; 

- Considerando que, dada a exiguidade do lapso temporal entre os eventos 

retro indicados e a demanda apresentada, não é possível nem razoável ao 

IMED iniciar e concluir o processo ordinário de seleção para fins de 

fornecimento de bens e/ou contratação de serviços relacionados ao referido 

hospital; 

- Considerando que é consenso entre as partes que, mesmo diante da 

exiguidade temporal já mencionada, não pode haver risco de interrupção ou 

mesmo suspensão, ainda que parcial, dos serviços diretos ou indiretos 

disponibilizados e utilizados pela população usuária do HCN; e 

- Considerando que a empresa MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI – 

EPP já fornece equipamentos ao IMED em contratos de gestão de outras 

Unidades de Saúde do Estado de Goiás, com eficiência e sem quaisquer fatos 

ou fatores desabonadores até o presente momento, 

as partes ajustam entre si o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (BISTURI ELÉTRICO), que mutuamente 



    

 

 

outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, por si e seus eventuais 

sucessores, e que se regerá pelas cláusulas a seguir:  

  

CLÁUSULA 1 – OBJETO DO CONTRATO, ESPECIFICAÇÕES DO 

EQUIPAMENTO E LOCAL DE ENTREGA    

1.1. O objeto do presente contrato é a locação do equipamento médico-

hospitalar descritos na proposta anexa (Anexo I) e abaixo especificado, de 

propriedade da LOCADORA, para fins de dar suporte às atividades de gestão 

desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano 

(HCN), tendo em conta que o IMED é a organização social responsável pelo 

gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde 

da referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com o 

Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde 

(Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES / GO). 

 

- Bisturi Eletrônico (Marca WEM, Modelo: SS 601MC, ID: LOC 33) 

acompanhado dos seguintes acessórios: Cabo AC, Pedal Monopolar, Cabo 

Placa e Placa Inox.  

 

1.2. Integra o presente contrato, para todos os efeitos, a proposta anexa 

contendo todas as especificações do equipamento locado e demais condições 

relacionadas à locação. Em caso de divergência entre os termos e condições 

do contrato e da proposta, prevalecerão os termos e condições dispostos no 

contrato. 



    

 

 

1.3.  O equipamento ora locado deverá ser entregue pela LOCADORA junto 

à Unidade de Saúde gerida pelo IMED: HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO 

NORTE-GOIANO (HCN), sito na Avenida Galdino Moreira de Souza, nº 1230, 

Residencial Jardim Eldorado, Uruaçu - GO, 76400-000. 

 

1.4. O prazo e a forma de entrega do equipamento ora locado será combinado 

de comum acordo entre as partes, porém o prazo de entrega não poderá ser 

superior a 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do presente contrato, 

sob pena de pagamento de multa correspondente ao valor mensal de 3 (três) 

alugueres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

CLÁUSULA 2 – DURAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO    

2.1. O Contrato terá vigência de até 90 (noventa) dias, do dia 25/01/2022 até 

o dia 25/04/2022, podendo ser prorrogado até o limite da vigência do Contrato 

de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado 

de Saúde (Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES / GO) ou de seus 

respectivos Termos Aditivos, desde que seja necessário e que haja interesse 

mútuo e consensual, bem como que seja formalizado mediante Termo Aditivo 

devidamente assinado pelos representantes legais ou procuradores das 

Partes. 

2.2. Este contrato será imediatamente rescindido, sem qualquer multa ou 

indenização (sem ônus ao IMED), em qualquer hipótese de término 

antecipado do Contrato de Gestão anteriormente mencionado. 



    

 

 

2.3. Exceto se acordado de outra forma pelas partes, em qualquer hipótese 

de encerramento do contrato, deverá a LOCADORA proceder a retirada do 

equipamento mediante agendamento prévio e dentro do prazo mínimo de 05 

(cinco) dias corridos contados da data do encerramento do contrato, sem 

qualquer cobrança ou custo adicional ao LOCATÁRIO. 

2.4. A pretensão rescisória poderá ocorrer a qualquer momento, pelo 

LOCATÁRIO, mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência de 10 

(dez) dias, sem direito da LOCADORA a qualquer tipo de indenização ou 

multa. 

2.5. O equipamento deverá ser disponibilizado para retirada com todos os 

acessórios e no mesmo estado de uso e conservação em que foi entregue. 

2.6. O descumprimento de qualquer cláusula deste contrato deverá ser 

comunicado expressamente pela parte ofendida à parte infratora. Caso a(s) 

irregularidade(s) não seja(m) sanada(s) dentro do prazo máximo de 10 (dez) 

dias contados do recebimento do comunicado pela parte infratora, poderá a 

parte ofendida requerer a rescisão contratual.   

CLÁUSULA 3 – CARACTERIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS    

3.1. O equipamento locado é de propriedade da LOCADORA e esta declara 

que o mesmo atende perfeitamente às condições de funcionamento. O IMED 

se obriga a zelar pela segurança do equipamento e a restituí-lo à LOCADORA 

quando do término ou rescisão do presente contrato e de seus eventuais 

adendos, nas mesmas condições em que recebeu os equipamentos. 



    

 

 

3.1.1. Os equipamentos ficam sob inteira responsabilidade do IMED, que será 

o único responsável pelo bom uso e conservação dos mesmos.    

3.2. A LOCADORA garante o funcionamento ininterrupto do equipamento 

locado e se obriga a assim conservá-lo, através de manutenção corretiva e 

preventiva às suas expensas, quando necessário, inclusive quanto à troca de 

peças oriundas do desgaste natural de sua utilização. Caso o equipamento 

tenha que ser retirado para manutenção, a LOCADORA se compromete a 

devolvê-lo ou substituí-lo em, no máximo, 10 (dez) dias corridos contados da 

data da retirada, sob pena de pagamento de multa diária no valor 

correspondente à 10% (dez por cento) do valor mensal do equipamento, 

devendo ser suspenso o pagamento da locação referente ao período em que 

o equipamento estiver indisponível.  

CLÁUSULA 4 – VALORES E PAGAMENTO 

4.1. O valor mensal da locação é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e 

será pago ao término de cada período de 30 (trinta) dias de locação, sendo o 

primeiro contado da data da efetiva entrega do equipamento no HCN. 

4.1.2. Será devido o valor fixo e único de R$ 200,00 pelo frete do equipamento 

locado (entrega e devolução), que será quitado junto com a primeira parcela 

da locação). 

4.2. Todos os pagamentos estão condicionados ao recebimento dos 

respectivos repasses a serem realizados pela Secretaria de Estado de Saúde 

de Goiás, bem como à apresentação das certidões negativas de débitos 

válidas e sem pendências (exceto nos casos das certidões positivas com 



    

 

 

efeitos de negativas), quais sejam: federal conjunta, estadual, municipal, 

FGTS e trabalhista, e também, se e quando aplicável, do relatório das 

atividades desempenhadas no mês de apuração. 

4.3. Em qualquer hipótese de rescisão, será devido o pagamento 

proporcional até o dia da efetiva disponibilização do equipamento locado para 

retirada, observando-se, para tanto, o disposto na cláusula “2.3”. 

CLÁUSULA 5 – OUTRAS DISPOSIÇÕES  

5.1. O presente contrato e seu anexo, como também eventuais aditamentos, 

consubstanciam toda a relação contratual, ficando sem validade e eficácia 

quaisquer outros documentos aqui não mencionados e já assinados, 

correspondências já trocadas, bem como quaisquer compromissos e/ou 

acordos pretéritos, presentes e/ou futuros relacionados ao mesmo objeto, os 

quais não obrigarão as partes, sendo considerados inexistentes para os fins 

deste contrato caso não seja observada a formalidade contida no item a 

seguir. 

5.2. Quaisquer alterações a este contrato somente terão validade e eficácia 

se forem devidamente formalizadas através de termo aditivo firmado pelos 

representantes legais das partes. 

5.3. Se qualquer uma das disposições do presente contrato for ou vier a tornar-

se nula ou revelar-se omissa, inválida ou ineficaz não afetará ou prejudicará 

as cláusulas remanescentes, que continuarão com vigência, validade e 

eficácia plenas. Na ocorrência desta hipótese, as partes farão todos os 

esforços possíveis para substituir a cláusula tida como nula, omissa, inválida 



    

 

 

ou ineficaz por outra, sem vícios, a fim de que produza os mesmos efeitos 

jurídicos, econômicos e financeiros que a cláusula original produziria, ou, caso 

isso não seja possível, para que produza os efeitos mais próximos possíveis 

daqueles inicialmente vislumbrados.  

5.4. O não exercício dos direitos previstos neste contrato, bem como a 

tolerância, de uma parte com a outra, quanto ao descumprimento de qualquer 

uma das obrigações assumidas neste contrato e em seu anexo, serão 

considerados atos de mera liberalidade, não resultando em modificação, 

novação ou renúncia das disposições contratuais ora estabelecidas, podendo 

as partes exercerem, a qualquer tempo, seus direitos. 

5.5. Em hipótese alguma o silêncio das partes será interpretado como 

consentimento tácito. 

5.6. Com exceção prevista para o caso de sucessão empresarial (cisão, 

incorporação, fusão ou qualquer outra forma de reorganização societária), 

nenhuma das partes poderá ceder a terceiros os direitos e obrigações 

decorrentes deste contrato e de seu anexo, sem a prévia e expressa anuência 

escrita da outra parte.  

CLÁUSULA 6 – FORO  

6.1. Fica eleito, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que o seja, o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir 

quaisquer controvérsias resultantes da interpretação e/ou execução do 

presente contrato. 



    

 

 

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes e 02 (duas) 

testemunhas o presente Contrato para que produza os efeitos jurídicos 

desejados, reconhecendo a forma de contratação por meios eletrônicos, 

digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, ainda que seja 

estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-

BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 

em vigor no Brasil. Sendo certo que na (i) na hipótese de assinatura eletrônica 

deste Contrato, ele produzirá efeitos a partir da abaixo mencionada, 

independentemente da data em que for assinado pelas partes; e (ii) na 

hipótese de assinatura na forma física, o Contrato deverá ser entregue em 02 

(duas) vias em igual teor e valor. 

Uruaçú-GO, 25 de janeiro de 2022. 

 

_____________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

_____________________________________________________________ 

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI – EPP 

Katia Regina Scarel 

 
Testemunhas: 
1) _______________________        2)__________________________ 
Nome:               Nome:      
R.G.:                 R.G.:      
C.P.F:                  C.P.F.:      



: 3.497
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPPLOCADORA:

DESTINATÁRIO:

CNPJ: 06.189.855/0001-99

Fone: (15) 3234-3490

AV. GALDINO MOREIRA DE SOUZA, 1230 
19.324.171/0001-02CNPJ/CPF:

Contato:
Telefone:

I.E / RG.: 
UF: 76400-000GOURUCAU Cep:Cidade: 

Bairro:
Endereço:

HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO - HCN

JARDIM ELDORADO

Cliente:

E-mail:

Descrição Contrato:

Validade: 5 DIAS       

Condições Pagamento: MENSAL  

Total da locação mensal: R$ 1.200,00 
Duração em meses: 3

Vendedor: GUILHERME

Prazo de Entrega: A COMBINAR

Frete: 200,00

Período: 24/01/2022 até 23/04/2022

PRAZOS, VALORES E OBJETOS DA LOCAÇÃO:

EQUIPAMENTOS:

Item Descrição Código Qtde Vlr Unit. Vlr Total
1 BISTURI ELETRONICO SS 601MC - WEM 404 1 1.200,00 1.200,00

Total : R$ 1.200,00

OBSERVAÇÃO:

VERIFICAR DISPONIBILIDADE AO EFETUAR APROVAÇÃO.

Pag: 1 / 1

Data: ____/____/____ ______________________________________________________
HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO - HCN
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