
IDEAL Containers            CONTRATO DE LOCAÇÃO               
(62) 3294-3807 / 98108-5840                                                                    N° 015/2020 
www.idealcontainers.com.br                                                             DATA: 01/09/2020 
 
 
 

Cliente/Locatário: IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 
CNPJ/CPF (filial): 19.324.171/0004-47 
 

Inscrição Estadual: N/A 

Endereço: Rua 3, nº 281, Quadra 04, Lote, 10, Jardim Primavera, Trindade-GO 
CNPJ/CPF (sede): 19.324.171/0001-02 
 

Inscrição Estadual: N/A 

Endereço: Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP 01332-000 
Tel: (11) 3141.1128 Contato: LUCIANA  

 

Locadora: IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI 
CNPJ/CPF: 20.113.199/0001-71 
 

Inscrição Estadual:  

Endereço: Avenida Leste Oeste, Quadra 03, Lote 03, Vila Ibajá, Goiânia-GO, CEP 74550-480 
Tel: (62) 3294.3807 / (62) 9810.85840 Contato: DANIEL 

 

Equipamento, Quantidade e Valores: Cf. Proposta Comercial anexa  
 

Local de Instalação: Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – 
HUTRIN (Rua 03, nº 200, Jardim Primavera, Trindade-GO, CEP 75380-000) 

 

Início da locação: 01/09/2020 Término da locação: 31/08/2021* 
* Poderá este contrato de locação ser prorrogado até o limite da vigência do Contrato de Gestão firmado entre o 
CONTRATANTE e o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES/GO) ou de seus respectivos 
Termos Aditivos, desde que haja interesse mútuo e consensual e seja formalizado mediante Termo Aditivo devidamente 
assinado pelos representantes legais das Partes (cf. fundamentação constante no objeto abaixo). 

 

CONDIÇÕES DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 

 
Objeto: contratação de empresa especializada para locação de contêiner para guarda de documentos e 
produtos do Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, tendo em 
conta que o Locatário é a organização social responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução 
das ações e serviços de saúde da referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com o 
Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 037/2019 – 
SES/ GO). 

http://www.idealcontainers.com.br/


Base da contratação: o valor dos serviços de locação ora contratados é inferior ao limite estabelecido no art. 
15, inciso VII do Regulamento de Compras e Contratações de Serviços do IMED (caracterizando-se a 
presente, portanto, de contratação excepcional), bem como que, com espeque no § 2º do dispositivo 
mencionado, foram realizadas 3 (três) cotações, sendo que o menor valor fôra apresentado pela empresa 
IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI. 

Condições Gerais: 
 
1. Condições de trabalho: NORMAIS. 

2. De acordo com as recomendações do fabricante e locadora, ao locatário ou pessoa designada a manusear 
o equipamento, sendo estas feitas por meio de demonstração ou aconselhamento verbal e/ou escrito, fica 
o locatário responsável de repassar qualquer informação e também de fiscalizar se estão sendo seguidas as 
orientações disponibilizadas sobre a utilização do equipamento; 

3. O equipamento só poderá ser utilizado no local/endereço indicado no preâmbulo deste contrato, desde 
que em conformidade com as normas do fabricante e para as finalidades previstas; 

4. Fica o locatário responsável legal e juridicamente quanto ao uso do equipamento locado, cumprindo todas 
as normas e obrigações das legislações municipais, estaduais e federais em vigor; 

5. O locatário fica inteiramente responsável por quaisquer danos físicos, mecânicos e elétricos 
comprovadamente causados ao equipamento, sejam estes causados por: 

- Utilização incorreta do equipamento, não respeitando as normas e procedimentos de uso; 

- Transporte do equipamento de forma incorreta; 

- Falta de proteção contra intempéries diversas; 

- Ligações elétricas inapropriadas à natureza das máquinas e/ou equipamentos; e 

- Extravio ou roubo de partes ou anexos da máquina ou equipamento. 

6. O locatário fica responsável por quaisquer danos pessoais e/ou materiais comprovadamente causados a 
terceiros, desde a retirada do equipamento da locadora até a devolução do mesmo; 

7. As despesas com o transporte do equipamento são por conta da locadora; 

8. O locatário exclui a locadora de quaisquer responsabilidades cíveis, trabalhistas e tributárias 
indenizatórias, cuja responsabilidade não seja atribuível por lei ou por este contrato; 



9. Fica a conhecimento de quem interessas que a locadora IDEAL CONTAINERS não executa qualquer tipo de 
prestação de mão-de-obra para utilização de equipamento locado; 

10. O locatário não poderá, em hipótese alguma, sublocar, emprestar ou ceder o equipamento a terceiros 
sem prévia autorização por escrito da locadora; 

11. A locadora reserva seu direito de reclamar os valores gerados pelo acordo deste contrato mesmo que o 
locatário não faça a utilização do equipamento. O prazo combinado na locação é por dia corrido e não por 
dia útil; 

12. No caso de dispensa antes do prazo inicial contratado e devolução dos equipamentos locados, o locatário 
terá que arcar com multa rescisória de 20% do restante do valor da locação, salvo se o término do contrato 
de locação se deu por rescisão do contrato de gestão mencionado no objeto deste contrato; 

13. No caso de dispensa antes do prazo inicial ou suplementar e devolução dos equipamentos locados, assim 
como no caso de realocação do mesmo, o locatário deverá comunicar a locadora com antecedência de pelo 
menos 1 (um) dia útil; 

14. O locatário fica expressamente responsável no caso de comprovado  extravio ou roubo de partes e 
anexos dos equipamentos, bem como dos próprios equipamentos, ficando responsável a reembolsar a 
locadora no prazo de 15 (quinze) dias úteis o valor referente, sendo este estipulado em função do valor de 
mercado, considerando-se a depreciação dos mesmos. Fica assim definido, pois o locatário é pleno fiel 
depositário dos equipamentos locados; 

15. O pagamento referente a presente locação será efetuado no final de cada período de 30 (trinta) dias, 
acordado entre a locadora e o locatário, e serão contados a partir da assinatura deste contrato; 

16. No caso de não pagamento da locação por parte e culpa exclusiva do locatário, haverá carência de 5 
(cinco) dias após o vencimento para adimplir o débito. Caso não se verifique o pagamento dentro do referido, 
o contrato poderá ser rescindido de pleno direito, mediante interpelação judicial ou notificação extrajudicial 
comprovadamente entregue ao locatário; 

17. Na rescisão de contrato, o locatário deverá conceder à locadora amplos poderes e avesso para poder 
retirar o equipamento locado, mesmo que o local seja de uso exclusivo do locatário, inclusive solicitar a 
proteção de posse, juridicamente, com concordância expressa de a locadora ser reintegrada nos seus 
direitos initio litis;  

18. Em caso de não pagamento da locação do equipamento por parte do locatário, a locadora poderá utilizar 
os recursos disponíveis, sejam eles, judiciais e extrajudiciais. 

 

Ficam assim ajustados e contratados, a locadora e locatário, a condição expressa neste contrato elegendo o 
foro de Goiânia-GO, Corte de Conciliação e Arbitragem, para dirimir quaisquer inerentes a este documento, 
com base na legislação em vigor e na Lei n° 9.307 de 23/09/1996. 



 
 
Goiânia, 01/09/2020. 
 

 
 

______________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 
LOCATÁRIO 

 

 

______________________________________________________________ 
IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI  

LOCADORA 
 

 

Testemunhas: 

 

1) _______________________            2)__________________________ 

Nome:                    Nome:      

RG:                   RG:      

CPF:                   CPF:      

 

  



 

 

 

Anexo – Proposta Comercial 

Contrato de Locação nº 015/2020 

 

Firmado entre  

 

 

IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELLI 

 

E 

 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  
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