
 

Página 1 de 3 
 

 
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – Nº 

001/2021 (IMPRESSORAS) 

COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 

E 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

São partes neste Instrumento: 

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 em Trindade-GO, à Rua 3, nº 281, Quadra 04, Lote, 10, Jardim Primavera, 

CEP.: 75390-334 (CNPJ/MF nº 19.324.171/0004-47), neste ato representado na forma do seu 

Estatuto Social, doravante denominado simplesmente “LOCATÁRIO” ou “IMED”; e, de outro lado,  

COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA, com sede na Primeira Avenida S/N, Qd. 

01, Lt. 23, Cidade Empresarial, Aparecida de Goiânia/GO, CEP.: 74934-600, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 01.765.213/0001-77 e Inscrição Estadual nº 10.151.673-8, neste ato representado por 

sua procuradora, doravante denominada simplesmente “LOCADORA”. 

- Considerando a necessidade de locação de mais uma impressora colorida e um aparelho de 

scanner devido ao alto fluxo de documentos, relatórios, ofícios, fichas e notificações que o 

departamento de qualidade recebe e produz para fins de dar agilidade nos processos, bem como 

para atender as exigências de órgãos de qualidade, contemplando os POPs, protocolos e rotinas; 

- Considerando que, após pesquisa realizada no mercado, a atual empresa locadora de 

impressoras foi a que apresentou a melhor proposta e que a mesma atende às necessidades do 

IMED, 

As Partes têm entre si justo e contratado firmar o presente SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

(o “Instrumento”), conforme termos e condições a seguir especificadas.  

1.  OBJETO:   

1.1. O presente Instrumento tem como objeto acrescentar uma Impressora Colorida Marca 
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Kyocera, Modelo P5021CDN, e um Scanner Marca Canon, Modelo DR C240, junto ao Contrato 

de Locação de Impressoras (o “Contrato”), respectivamente pelos valores de aluguel mensal de 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mais a quantia de R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) 

para a impressora e de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) com franquia de 10.000 digitalizações 

e R$ 0,01 (um centavo) pelo excedente para o scanner, conforme e nos termos dispostos na 

Proposta anexa. 

1.2. Em razão do acréscimo mencionado no item “1.1” acima, os valores de locação dos 

equipamentos passam, após a entrega e instalação dos equipamentos ora locados, a viger de 

acordo com as Tabelas de Preços abaixo dispostas: 

 
+ 

(uma impressora colorida e um scanner) 

 

2.  DA RATIFICAÇÃO: 

2.1. Permanecem inalteradas e neste ato são ratificadas pelas Partes todas as demais 

cláusulas e condições previstas no Contrato e em seu(s) eventual(is) Termo(s) Aditivo(s) que não 

tenham sido expressamente alteradas por este Instrumento. Em caso de divergência entre as 
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disposições previstas no Contrato ou em seu(s) eventual(is) Termo(s) Aditivo(s) e neste 

Instrumento, prevalecerão as disposições contidas neste Instrumento. 

3.  DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES: 

3.1. Este Instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e 

seus sucessores ao cumprimento do mesmo. 

3.2. Não será considerada precedente, novação ou renúncia, a tolerância pelas Partes 

contratantes, quanto a eventuais concessões da outra Parte, relativamente às condições 

estabelecidas neste Instrumento. 

3.3. O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua elaboração (data acordada entre 

as Partes). 

E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes e 02 (duas) testemunhas o presente 

Instrumento 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 Instrumento, 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 Instrumento deverá ser entregue em 02 (duas) vias 

em igual teor e valor. 

Trindade-GO, 14 de fevereiro de 2022. 

 

______________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

______________________________________________________________ 

COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA 

Andreia Caetano Gonçalves Brito 

Testemunhas: 

 

1) _______________________            2)__________________________ 
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