Contrato de Locação de Equipamento (modelo) (*)
..........................................................................., RG nº ............................., emitido
por ............, Registro Profisional nº ...................... e CPF nº ......................................, com
Endereço ......................................................, nº ......., bairro ......................................, na
cidade de ......................................., doravante denominado LOCADOR
e .............................................................. ............................................, com sede na
cidade ............................................, estabelecida à ..............................................................,
bairro .........................
..................... inscrita no CNPJ/MF sob o nº......................................................, doravante
denominada LOCATÁRIA, ambas as partes aqui representadas por quem de direito, têm
justo e contratado entre si a locação do(s) equipamento(s) abaixo discriminado(s),
mediante as cláusulas e condições estipuladas a seguir, salvo nos casos em que haja
Convenção Coletiva que favoreça o LOCADOR. Neste caso, deve ser adotada a cláusula
mais favorável ao LOCADOR.
1. OBJETO E VALOR
Pelo presente instrumento o locador aluga à locatária o(s) equipamento(s) abaixo
discriminado(s), e se obriga a locá-lo(s) nas condições estabelecidas neste
contrato: .... ......................................................................................................................... ..
....................................................................................................................... ........................
................................................................................................. ..............................................
........................................................................... ....................................................................
..................................................... ..........................................................................................
...............................
1.1 O(s) equipamento(s) ora locado(S), será(ão) utilizado(s) pelo próprio Locador para
exercer suas funções de ....................................................., a
serviço da locatária.
2. ALUGUÉIS MENSAIS E REAJUSTES
2.1 A locatária pagará ao locador a quantia de R$ ..............
(........... .........................................................), com reajuste ........................., de acordo
com a variação do IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado), ou outro índice que venha
a substituí-lo e que conte com o acordo de ambas as partes para servir de referência para
os reajustes. O aluguel mensal constitui o pagamento pelo uso do(s) equipamento(s) e
será devido a partir do dia da assinatura do presente.
3. MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SEGURO
3.1 A manutenção do(s) equipamento(s), objeto(s) do presente contrato é de total
responsabilidade da locatária;
3.2 A locatária deve manter o(s) o(s) equipamento(s) no seguro;
3.3 Ao LOCADOR cabe manter o(s) equipamento(s) em perfeitas condições de uso e
avisar imediatamente à LOCATÁRIA sobre eventuais problemas que impeçam o seu
adequado funcionamento, para que esta tome as providências cabíveis.

4. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1 O presente contrato é estabelecido por prazo indeterminado.
5. RESCISÃO
5.1 Qualquer uma das partes poderá rescindir o presente contrato a qualquer época,
desde que comunique à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Fica eleito o Foro da cidade ..........................................................., Estado
de ........................., como único competente, com renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir as questões que surgirem na execução do presente
contrato. E por estarem justos e contratados assinam o presente contrato em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, com as testemunhas a seguir:
Local e data: ................................................., ....... de .................... de 20... .

1. Locador: .........................................................................................................
2. Locatário: ......................................................................................................

Testemunhas:
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................

