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LOCATEC PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO LOCATEC LOCACOES TÉCNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP
CNPJ: 15.227.831/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 076.021.080/0117
ENDEREÇO: SAAN QUADRA 3 BLOCO D, 112 - ASA NORTE - BRASÍLIA- DF 
CEP: 70632-300 
TELEFONE: (61) 3963-2359 
SITE: www.locatecdf.com.br
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PROPOSTA PARA 
LOCAÇÃO DE 
CONTAINER

2019

25/09/2019Data
À EMPRESA: CONTER
PREZADO (A) 
SENHOR (A),

BARBARA

E-mail barbara.cabral@conter.gov.br
Telefone 61- 3031-6500

Qd Descrição Produto Valor
Unitário

Modelo
Produto

1 unidade de container marítimo metálico tipo 
almoxarifado, sem revestimento interno, com 
dimensões de 6,00 x 2,90 x 2,50 m, piso tipo 
pranchão
emborrachado, contendo 01 (uma) porta com 
fechadura, 01 (uma) janela, 04 (quatro) janelas 
tipo veneziana, 02 (duas) luminárias, 01 (um) 
interruptor simples, 01 (uma) tomada.

Modelo
G100-

Almoxarifad
oA/estiário

R$ 380,00

revestido com piso moeda

MOBILIZAÇÃO R$250,00CADA
DESMOBILIZAÇÃO R$ 250,00CADA

Disponibilidade / A combinar, após o aceite e assinatura do contrato.
Entrega

NÃO TRABALHAMOS COM CHUVEIRO ELETRICO/ NÃO ALUGAMOS AR CONDICIONADOOBSERVAÇÃO
Período mínimo de

locação 01 mês
BRASÍLIA - DFObservação /

Endereço entrega
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO
O valor do frete de entrega e devolução dos containers é para dentro do Distrito Federal. Para transporte fora do 
estado, valor a ser combinado. Caso o cliente possua um caminhão munck, poderá buscar e devolver o container, 
entretanto a responsabilidade do carregamento e do descarregamento será exclusivamente do cliente, bem como 
danos sofridos ao container na execução destas tarefas. Será cobrada uma taxa de limpeza no valor de R$ 100,00 
(cem reais) para cada container locado. Esta taxa será incluída na vistoria de devolução de cada container locado;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A primeira fatura será emitida na entrega dos equipamentos, juntamente com boleto bancário com vencimento 
para o dia 05 ou dia 20 do mês subsequente de acordo com a data de mobilização. Na primeira nota fiscal será 
incluído o valor do frete de entrega e de retirada do container, caso o mesmo seja executado pela locadora. As 
demais notas fiscais serão encaminhadas até o 15, com vencimento sempre no dia 05 do mês subsequente. O 
atraso no pagamento ensejará a aplicação de multa de 10% (dez por cento), acrescida de juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês e da correção monetária conforme IGPM, sem prejuízo da CONTRATADA considerar 
rescindido, de pleno direito, o presente Contrato por atraso superior a 30 (trinta) dias. O inadimplemento das 
obrigações, superior a 30 (trinta) dias, ensejará a NEGATIVAÇÃO da parte inadimplente junto ao SPC/SERASA, 
assim como o protesto em respectivo Cartório, independente de notificação/comunicação prévia.

http://www.locatecdf.com.br
mailto:barbara.cabral@conter.gov.br
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OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Entrega do equipamento em perfeitas condições de funcionamento;
Manutenção do equipamento caso seja constatado que o defeito foi ocorrido antes da entrega.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Fornecer o local desobstruído tanto para descarregamento, quanto para carregamento do container;
Nivelar e compactar o terreno para permitir a estabilidade do equipamento;
Aterramento elétrico do container e proteção contra descargas atmosféricas (para-raios);
Guardar e zelar pelo container no período de locação do mesmo; em caso de furto, roubo, extravio, acidente ou 
qualquer dano que inviabilize a recuperação do(s) bem(s) locado(s), está obrigado a restituir à LOCADORA o valor 
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por cada bem locado.
Não utilizar o equipamento para armazenar material ilícito, explosivo ou corrosivo;
Instalação da parte elétrica e hidráulica externa do container no local da obra;
Indicar um responsável pelo recebimento dos bens locados com poderes para receber, vistoriar e assinar o laudo 
de vistoria de entrega e de devolução;
Avisar com antecedência mínima de 5 (cinco) dias a data de devolução do equipamento.
VALIDADE DA PROPOSTA
10 (dez) dias.
PRAZO PARA ENTREGA DO EQUIPAMENTO
A combinar.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Sujeito a confirmação da disponibilidade dos equipamentos na ocasião do aceite desta proposta;
Os mobiliários dos projetos de layout apresentados nesta proposta não fazem parte do bem locado, são 
meramente ilustrativos.
É proibido subir no teto, colocar objetos sobre o container, perfurar e/ou amassar o mesmo.

Ainda em razão do inadimplemento, a LOCATÁRIA poderá retirar o container, mediante comunicação prévia.
O valor da locação, após contratado, será reajustado anualmente - a cada 12 (doze) meses -, ou em periodicidade 
menor se a legislação assim permitir, de acordo com a variação do índice Geral de Preços de Mercado - 
IGPM/FGV, apurado pela Fundação Getúlio Vargas.
FORO
Em caso de aceite da presente proposta, esta terá valor de contrato para todos os fins de direito, e fica eleito o 
foro de Brasília - DF para dirimir quaisquer dúvidas porventura decorrentes.
Sem mais para o momento, colocando-nos ao seu inteiro dispor.
Atenciosamente,

LOCATEC LOCACOES TÉCNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP 
contato @locatecdf.com.br

DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS:
Contrato Social e última alteração ou última alteração consolidada;
RG, CPF e comprovante de residência do representante da CONTRATANTE;
Indicação e contato telefônico do responsável pelo recebimento, vistoria e devolução do equipamento; 
No mínimo 03 referências comerciais;
A presente proposta assinada e vistada em todas as páginas.

DE ACORDO:
CONTER

Nome do Represente legal da Empresa: VyTQvn 
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