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LOCATEC PROPOSTA COMERCIAL

RAZAO LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP
CNPJ: 15.227.831/0001-78
INSCRICAO ESTADUAL: 076.021.080/0117
ENDERECO: SAAN QUADRA 3 BLOCO D, 112 - ASA NORTE - BRASILIA- DF 
CEP: 70632-300 
TELEFONE: (61) 3963-2359 
SITE: www.locatecdf.com.br
PROPOSTA PARA 
LOCACAO DE 
CONTAINER

2020

Data 2020
A EMPRESA: CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA
PREZADO (A) 
SENHOR (A),

JORDANA

E-mail luciana.campelo@conter.gov.br
61 98530-7679Telefone

Qd Descripao Produto Modelo Valor Unitario
Produto 1 Unidade de container metalico tipo 

almoxarifado, sem revestimento interne, com 
dimensoes de 6,00 x 2,90 x 2,50 m, piso tipo 
pranchao revestido com piso moeda 
emborrachado, contend© 01 (uma) porta com 
fechadura, 01 (uma) janela, 04 (quatro) janelas 
tipo veneziana, 02 (duas) luminarias, 01 (urn) 
interrupter simples, 01 (uma) tomada.

Modelo 
G100 - 

Almoxarifad 
oWestiario

R$ 412,78
G109

mobilizacAo R$ 300,00CADA
DESMOBILIZAQAOCADA R$ 300,00

CADA TAXA DE LIMPEZA R$ 100,00
Disponibilidade / 

Entrega
A combinar, apos o aceite e assinatura do contrato.

OBSERVAQAO NAO TRABALHAMOS COM CHUVEIRO ELETRICO/ NAO ALUGAMOS AR 
CONDICIONADO

Periodo minimo de 
locagao 01 mes -

Observagao / 
Enderego entrega

MOBILIZAQAO / DESMOBILIZAQAO
O valor do frete de entrega e devolugao dos containers e para dentro do Distrito Federal. Para transporte fora do 
estado, valor a ser combinado. Sera cobrada uma taxa de limpeza no valor de R$ 100,00 (cem reais) para cada 
container locado. Esta taxa sera incluida na vistoria de devolugao de cada container locado;

condiqOes de pagamento
A primeira fatura sera emitida na entrega dos equipamentos, juntamente com boleto bancario com vencimento para 
o dia 05 ou dia 20 do mes subsequente de acordo com a data de mobilizagao. Na primeira nota fiscal sera incluido 
o valor do frete de entrega e de retirada do container, caso o mesmo seja executado pela locadora. As demais 
notas fiscais serao encaminhadas ate o 15, com vencimento sempre no dia 05 do mes subsequente. O atraso no 
pagamento ensejara a aplicagao de multa de 10% (dez por cento), acrescida de juros moratorios de 1% (urn por 
cento) ao mes e da corregao monetaria conforme IGPM, sem prejulzo da CONTRATADA considerar rescindido, de 
pleno direito, o presente Contrato por atraso superior a 30 (trinta) dias, bem como a retirada do 
equipamento. O inadimplemento das obrigagoes, superior a 30 (trinta) dias, ensejara a NEGATIVAQAO da 
parte inadimplente junto ao SPC/SERASA, assim como o protesto em respective Cartorio, independente de 
notificagao/comunicagao previa.

OBRIGAQQES DA CONTRATADA
Entrega do equipamento em perfeitas condigoes de funcionamento;
Manutengao do equipamento caso seja constatado que o defeito foi ocorrido antes da entrega.
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OBRIGAgOES DA CONTRATANTE

Fornecer o local desobstruido tanto para descarregamento, quanto para carregamento do container;
Nivelar e compactar o terreno para permitir a estabilidade do equipamento;
Aterramento eletrico do container e protegao contra descargas atmosfericas (para-raios);
Guardar e zelar pelo container no periodo de locapao do mesmo; em caso de furto, roubo, extravio, acidente ou 
qualquer dano que inviabilize a recuperagao do(s) bem(s) locado(s), esta obrigado a restituir a LOCADORA o valor 
de R$ 15.000,00 (quinze mil reals) por cada bem locado.
Se responsabilizar pelos danos, avarias, defeitos, ausencia de pegas ou acessorios, ressarcindo a locadora 
nos valores conforme anexo 1.
Nao utilizar o equipamento para armazenar material ilicito, explosive ou corrosivo;
Instalagao da parte eletrica e hidraulica externa do container no local da obra;
Indicar urn responsavel pelo recebimento dos bens locados com poderes para receber, vistoriar e assinar o laudo 
de vistoria de entrega e de devolugao;
Avisar com antecedencia minima de 5 (cinco) dias a data de devolugao do equipamento.
VALIDADE DA PROPOSTA
10 (dez) dias.
PRAZO PARA ENTREGA DO EQUIPAMENTO
A combinar.
CONSIDERAQOES GERAIS
Sujeito a confirmagao da disponibilidade dos equipamentos na ocasiao do aceite desta proposta;
Os mobiliarios dos projetos de layout apresentados nesta proposta nao fazem parte do bem locado, sao 
meramente ilustrativos.
E proibido subir no teto, colocar objetos sobre o container, perfurar e/ou amassar o mesmo.

Ainda em razao do inadimplemento, a LOCATARIA podera retirar o container, mediante comunicagao previa.
O valor da locagao, apos contratado, sera reajustado anualmente - a cada 12 (doze) meses -, ou em periodicidade 
menor se a legislagao assim permitir, de acordo com a variagao do fndice Geral de Pregos de Mercado - 
IGPM/FGV, apurado pela Fundagao Getulio Vargas.
FORO
Em caso de aceite da presente proposta, esta tera valor de contrato para todos os fins de direito, e fica eleito o foro 
de Brasilia - DF para dirimir quaisquer duvidas porventura decorrentes.
Sem mais para o momento, colocando-nos ao seu inteiro dispor.
Atenciosamente,

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

DOCUMENTAQAO E INFORMAQOES NECESSARIAS:
Contrato Social e ultima alteragao ou ultima alteragao consolidada;
RG, CPF e comprovante de residencia do representante da CONTRATANTE;
Indicagao e contato telefonico do responsavel pelo recebimento, vistoria e devolugao do equipamento; 
No minimo 03 referencias comerciais;
A presente proposta assinada e vistada em todas aspagirtes.

DE ACORDO:

Nome do Represente legaTda Empresa:

CPF:
/ /

ANEXO 1

PECAS E ACESStiRIOS DO CONTAINER - VALORES DE REPOSICAO

Descrigao Valor Individual

Apagador RS 15,00
Chuveiro RS 80,00

Fechadura com chavc RS 60,00

mailto:contato@locatecdf.com.br


%!.

Janela frontal c nos fundos RS 200,00
Lavatorio/Coluna de lou^a RS 150,00

Parte elctrica interna, com disjuntorcs RS 350,00
Porta de acesso RS 300,00

Sanitarios RS 200,00
Tomada elctrica RS 15,00

Torneira RS 20,00
Vidro de banheiro RS 35,00

Vidro de janela RS 65,00
Saboncteira RS 10,00

Papeleira RS 10,00
Lainpada RS 15,00

Paflon RS 15,00
Asscnto sanitario RS 20,00
Caixa de descarga RS 20,00

Mictorio RS 150,00

Modelo G100
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