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CONTRA TO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
l.LJ 

6.2 A PRESTADORA poderá ampliar ou agregar outros serviços, introduzir modificações no presente co trato, in#(· 
tange às normas regulamentadoras desta prestação de serviços, mediante termo aditivo contratual qu �e[á r 1 

� · 

cartório e disponibilizado no endereço virtual eletrônico https:l/www.tiangua.com.br . , 1 

• ,.�, , " • 
Qualquer alteração que porventura ocorrer, será comunicada por aviso escrito que será lançado junto ao documento de cobrança 
mensal e/ou mensagem enviada por correio-eletrônico (e-mail), ou correspondência postal (via Correios}, o que será dado como 
recebido e aceito automaticamente pelo ASSINANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
7.1 Este contrato entra em vigor na data da assinatura do TERMO DE ADESÃO e terá validade enquanto houver obrigação 
entre as partes, passando a viger por prazo determinado de 1 2  (doze) meses, sendo prorrogado automaticamente após esta'" vigência (12 meses), por períodos iguais, estando vinculado o seu término diretamente ao Contrato de Prestação de Serviços de 
Telecomunicações. 

CLÁUSULA OITAVA- DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1 Este contrato poderá ser modificado no todo ou em parte, através de termo aditivo em qualquer tempo. 
8.2 O(A) LOCATÁRIO(A) declara, com assinatura do TERMO DE ADESÃO que recebeu todos os equipamentos em perfeitas 
condições de uso, que foram devidamente instalados, que autorizou aos funcionários da LOCADORA a adentrarem sua 
residência para instalação e, concomitante, desde já, ainda que ausente o LOCATÁRIO(A), porém na presença de outra pessoa, 
autoriza aos funcionários da LOCADORA que adentrem sua residência para retirada dos equipamentos, caso haja extinção do 
contrato independentemente da motivação. 
6.3 Constatando a ausência do(a) LOCATÁRIO(A), este, desde já, autoriza os funcionários da LOCADORA que adentrem sua 
residência para retirada dos equipamentos, caso haja extinção do contrato, independentemente da motivação, na presença de 
outra pessoa, maior de 18 (dezoito) anos. 
8.3 Caso o(a) LOCATÁRIO (A) altere seu endereço de residência e domicílio, deverá imediatamente comunicar a LOCADORA. 
8.4 Fica assegurado às partes revisarem os valores contratuais, mediante acordo, caso verificadas situações que justifiquem a 
intervenção para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato em toda sua execução, a exemplo de alterações no valor 
cambial do dólar norte-americano, alterações no valor de tributos que influenciem na formação dos valores contratados, demais 
alterações econômicas que tornem inexequível o objeto contratado para uma das partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA -DA SUCESSÃO E DO FORO 
7.1 O presente instrumento obriga herdeiros e/ou sucessores, a qualquer tempo, sendo neste ato eleito pelas partes o foro da 
Comarca da cidade de Tianguá, Estado do Ceará, competente para dirimir quaisquer questões referentes ao presente, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo com as cláusulas e termos do presente contrato, as partes declaram não estarem contratando e/ou 
aceitando o presente sob premente coação, estado de necessidade ou outra forma de vício de consentimento, tendo 
conhecimento de todo direito e obrigação que assumem nesta data. O ASSINANTE irá aderir ao presente documento assinando 
o TERMO DE ADESÃO disponível na sede da PRESTADORA.

Tianguá/CE 28 de agosto de 2020.

ASSINATURA: 
LOCADORA: . ALVES GOM INFORMATICA-ME� 
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