
 

 

 

CONTRATO 002/2015 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

                     As partes PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE COXILHA, 

pessoa jurídica de direito Público, inscrita no CNPJ sob nº 13.524.704/0001-05, 

com endereço na Av. Fioravante Franciosi, 68, Coxilha - RS, neste ato 

representado por seu Presidente Sr. ALBERTO MANICA DE RAMOS, 

brasileiro, portador do CPF nº 360.728.500-49 e RG nº 8911725029, residente 

e domiciliado na Rua Aurelio Ramos 22, Tereza O. Pacheco, Coxilha-RS, 

denominado LOCATÁRIA e, de outro lado ULTRASOLUÇÕES 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 09.264.701/0001-02, com endereço na Rua Libório 

Rodrigues, 163, Vacaria-RS, neste ato representado por seu sócio 

administrador Sr. LEANDRO FERREIRA DA ROSA, brasileiro, empresário, 

portador do CPF nº 724.988.030-68 e RG nº 7065923638, residente e 

domiciliado na Avenida Protásio Alves, 191 Bairro Imperial, na cidade de 

Vacaria RS, doravante denominada LOCADORA. 

                      As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o 
presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas 
seguintes e pelas condições descritas no presente, sujeitando-se 
principalmente às cláusulas e condições contidas na Lei Federal 8.666/93 e 
alterações posteriores: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui o objeto do presente contrato a locação de 01 
(uma) máquina Multifuncional modelo Brother DCP 8080DN, e a locação de 01 
(uma) máquina Multifuncional modelo Brother MFC-J4 30W Printer colorida, 
devidamente instaladas pela LOCADORA e em regular funcionamento no local 
previamente definido pela LOCATÁRIA em suas dependências. 

 

 



 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

1- O valor mensal a ser pago mensalmente pela 
LOCATÁRIA será de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) e R$ 140,00 
(cento e quarenta reais), totalizando R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) sem 
limites de cópia, impressão, tintas e digitalização. 

2- Os valores inicialmente contratados poderão ser 

repactuados tendo como parâmetros básicos os preços vigentes no mercado. 

3- Executados os serviços, a Locadora apresentará a 

Nota Fiscal/Fatura para liquidação e pagamento da despesa, mediante boleto 
bancário ou crédito em conta corrente. 

4- Havendo atraso no pagamento será cobrado uma multa 
diária de 10% do valor total da Nota Fiscal. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 

O Presente instrumento terá a validade de 01 de Janeiro 
de 2015 a 01 de Abril de 2015.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA 

 

1- São obrigações da LOCATÁRIA: 

a) efetuar o pagamento na forma e prazo contratado, 
facultando a LOCADORA, em caso de atraso injustificado, por prazo superior a 

15 (quinze) dias, suspender a execução dos serviços até que seja normalizada 
a situação; 

b) disponibilizar à LOCADORA todas as condições 
necessárias para a instalação  manutenção dos serviços do objeto locado, 
durante todo o prazo de vigência do contrato; 



 

 

 

c) zelar pela conservação e boa utilização do 
equipamento, utilizando apenas material fornecido pela LOCADORA, ou por 

ela recomendado. Qualquer tipo de dano causado ao equipamento locado, em 
que seja comprovado o mau uso, as despesas decorrentes correrão por conta 
da LOCATÀRIA. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA 

1- São obrigações da LOCADORA: 

a) responsabilizar-se pela manutenção do equipamento 

locado, respectiva assistência técnica, peças, revelador, cilindro e toner; 

b) prestar atendimento técnico no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas do chamado, comprometendo-se, dentro deste prazo, a 
manter a continuidade dos serviços, mesmo que seja necessária a substituição 
do bem locado. 

c) manter em sigilo todas as informações diretas ou 

indiretamente prestadas por força do contrato, bem como sobre os documentos 
e materiais que se lhe confiarem.          

d) diante da própria natureza do presente instrumento fica 
claro e reconhecido entre as partes que a relação jurídica aqui formalizada não 
compreende qualquer relação empregatícia, no entanto, diante dos princípios 
que norteiam a Justiça do Trabalho a LOCADORA assume o compromisso de 

jamais postular qualquer vínculo empregatício, assim como, dentro das 
possibilidades, coibirem que tal fato ocorra através de seus contratados, se 
existirem, sob pena de arcar integralmente com eventual condenação não 
deixando que esta recaia sobre a LOCATÁRIA, assim como arcar com os 

honorários advocatícios dos advogados desta que vierem a atuar no caso, 
concedendo aos mesmo amplos poderes para o direcionamento da estratégia 
de defesa como um todo. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RECISÃO DO CONTRATO 



 

 

O presente contrato rescindir-se-á de pleno direito nas 
seguintes condições: 

 

1. Pelo distrato realizado por ambas as partes. 

2. Na ocorrência de força maior ou caso fortuito. 

3. Pela cessação das atividades das partes contratantes. 

4. Pelo não cumprimento dos compromissos assumidos 

pelas partes neste instrumento particular; com notificação ao infrator, com 10 
(dez) dias de antecedência. 

5. A qualquer tempo o presente contrato poderá ser 
rescindido unilateralmente, desde que uma parte cientifique a outra, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias por escrito. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES OU E/OU 
CONCESSÕES 

Qualquer tolerância, alterações ou concessões, por parte 
dos contratantes, na exigibilidade das obrigações aqui assumidas, não 
implicará em renúncia ao respectivo direito ou novação, mas mera liberdade, 
que não integrará ou alterará o presente instrumento. 

  

CLÁUSULA OITAVA – DA CLÁUSULA PENAL 

As partes estipulam que para cada ato contrário ao aqui 
pactuado, pagará o infrator, ao estabelecido na presente avença a multa 
equivalente à 02 (dois) meses do valor mensal do contrato, devidamente 
atualizado, exceto no caso de pagamento pela prestação se serviço em atraso. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO DE ELEIÇÃO 

Para todas as questões oriundas deste Contrato, desde  



 

 

já, fica eleito o Foro da Cidade de Passo Fundo – RS, 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E assim por estarem de comum acordo, assinam o 
presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas, para dar validade ao ato. 

 

Coxilha, RS, 01 de janeiro de 2015 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE COXILHA 

CNPJ 13.524.704/0001-05 
ALBERTO MANICA DE RAMOS 

LOCATÁRIA 
 

 
 

 
ULTRASOLUÇÕES EQUIP. E SERV. LTDA      

CNPJ: 09.264.701/0001-02 
LEANDRO FERREIRA DA ROSA 

LOCADORA 

 

Testemunhas:                                                                  Testemunhas: 

_____________________                                                
______________________ 
NOME:                                                                              NOME: 
CPF:                                                                                   CPF:    
 

 


