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CONTRATO- CONDIÇÕES GERAIS PARA USO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

CLÁUSULA 1ª  

O presente termo de Condições Gerais para Uso e Conservação de Equipamentos e 

Aparelhos regula as relações contratuais que envolvam o empréstimo/locação de 

equipamentos e aparelhos, firmadas entre a parte locadora denominada, para estes 

efeitos, como ASSINANTE, cujas qualificações constarão do contrato principal, e a 

empresa fornecedora de serviços LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, 

pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

05.087.744/0001-09, com sede na Rua Campos Salles, nº 949, na cidade de Marília/SP, 

CEP 17504-083, denominada para este ato apenas LIFE. 

CLÁUSULA 2ª 

Ficará o ASSINANTE ciente e comprometido com os deveres e obrigações abaixo 

descritas quando efetuar a contratação de qualquer espécie de serviço fornecido pela 

LIFE do qual for necessário o empréstimo/locação de equipamentos e aparelhos de 

propriedade da LIFE. 

CLÁUSULA 3ª 

A descrição dos equipamentos necessários para efetivação do serviço contratado pelo 

ASSINANTE será pormenorizada no instrumento contratual principal, juntamente com 

as demais obrigações assumidas pelas partes. 

CLÁUSULA 4ª 

A contraprestação/aluguel a ser paga pelo ASSINANTE, quando houver, será estipulada 

nos termos e nos valores descritos no contrato principal, inclusive a modalidade e 

forma de seu pagamento. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Em caso de inadimplência, o ASSINANTE se sujeitará às sanções contratuais previstas 

no instrumento principal, sem prejuízo da tomada de medidas judiciais cabíveis para 

obtenção do crédito devido e recuperação do aparelho em sua posse. 

 CLÁUSULA 6ª 

São de única e exclusiva responsabilidade do ASSINANTE todos os danos patrimoniais 

causados ao ASSINANTE ou a terceiros, inclusive à vida ou integridade física de 

pessoas, que resultem da má utilização do equipamento em desrespeito às instruções 

técnicas constantes dos manuais de usuário, de eventuais advertências por parte da 

LIFE, ou na sua falta, decorrente de uso anormal do equipamento. 

CLÁUSULA 7ª 
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O ASSINANTE será o único usuário dos equipamentos emprestados/locados pela LIFE, 

sendo que a área de sua utilização será limitada ao seu local de instalação, ou, 

excepcionalmente, nas especificações técnicas do serviço a ser contratado. 

CLÁUSULA 8ª 

A conservação dos equipamentos será de única e exclusiva responsabilidade do 

ASSINANTE, cabendo a ele zelar pelo seu bom funcionamento e, quando o caso, 

informar à LIFE sempre que houver suspeita de mal funcionamento ou necessidade de 

sua substituição ou reparo. 

CLÁUSULA 9ª 

A danificação do aparelho por seu mau uso, ou exposição à fatores anormais de 

conservação, gerará ao ASSINANTE o dever de indenizar à LIFE o valor equivalente à 

aquisição de um novo aparelho.  

PARÁGRAFO ÚNICO 

Na impossibilidade aferir o custo do aparelho, por razões de sua retirada do mercado, 

será exigido o valor de um aparelho equivalente com as mesmas condições técnicas. 

CLÁUSULA 10ª 

É vedada a cessão, empréstimo ou sublocação por parte do ASSINANTE dos 

equipamentos de propriedade da LIFE que se encontrarem sob sua posse. 

CLÁUSULAS 11ª 

Após o término da vigência contratual, o ASSINANTE fica obrigado a proceder à 

devolução do equipamento que esteja em sua posse mediante agendamento de data 

para retirada do local de instalação. 

CLÁUSULA 12ª 

As presentes condições terão eficácia enquanto viger o contrato principal firmado 

entre ASSINANTE e LIFE, inclusive quando haja prorrogação temporal daquele 

instrumento. 

CLÁUSULA 13ª 

O conteúdo deste termo será, para todos os fins, considerado como parte integrante 

do contrato principal firmado entre LIFE e ASSINANTE de onde surgiu a obrigação de 

empréstimo/locação de equipamentos de propriedade da LIFE ficando as partes 

sujeitas às estipulações lá contratadas. 

CLÁUSULA 14ª 

Para resolução de quaisquer conflitos ou questões que envolvam as obrigações aqui 

descritas, elegem as partes, desde já, o foro da Comarca de Marília – SP, com renúncia 

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja. 
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E por estar de acordo com as cláusulas que regem este termo de condições gerais, e, 

sem qualquer espécie de coação ou outro vício de consentimento, o ASSINANTE 

firmará o contrato principal na forma especificada pela LIFE, podendo, inclusive, se dar 

por forma digital ou verbal, a partir de quando se considerará automaticamente 

aderido ao presente termo.  

 

LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA 
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