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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITIVO CONTRATUAL 

Que entre si celebram, de um lado, na condição de locadora, LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 18.149.211/0001-56, com sede na 
cidade de Santa Rita do Sapucaí, MG, na Rua Jorge Dionísio Barbosa, n.2  312, Bairro Boa Vista, CEP: 
37540-000 e, de outro, na condição de locatária, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO 
PARANÁ, situado no endereço Avenida Assunção, n° 668, Bairro Jardim Alto Alegre, Cascavel - PR, 
CEP 85805-030, com CNPJ n.° 77.538.510/0002-22 tendo entre si justo e contratado que: 

01) As partes têm como certo que, em 28/09/2012 firmaram contrato particular de locação de 
bens móveis, segundo o qual a LEUCOTRON alugaria à ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SEÇÃO DO PARANÁ uma central telefônica Active IP 100, mais respectivos acessórios e 
licenças, consoante contrato originário, em vigor 020/2012; 

02) Têm ainda como certo que a relação contratual em questão vem sendo regular e 

satisfatoriamente executada e cumprida por ambas, mas, que a configuração original dos 
bens locados pode e deverá ser alterada para melhor; 

03) Decidem, portanto, de maneira consensual, incluir no conjunto de bens locados 1 (uma) 
placa 4TA, que será incorporada à central locada; 

04) As partes ainda optam por excluir desta contratação os serviços de assistência técnica 

presencial, até então previstos no contrato original, ora aditado. 

05) Em razão do exposto no item 04 deste aditivo, com a assinatura deste instrumento ficará 

excluída a prestação de serviço de assistência técnica presencial, de modo que a presente 

contratação passará a abranger apenas a locação dos equipamentos e a assistência técnica 

de forma remota, que abrange a análise do PABX e a configuração remota de ramais e 
sistemas. 

06) Fica ainda estipulado que, sendo constatado eventual problema que demande uma visita 
técnica presencial aos equipamentos até então locados, a LEUCOTRON estará 
contratualmente desobrigada de prestá-la, devendo a OAB/PR negociar e contratar de forma 
apartada deste contrato e às suas expensas, uma das concessionárias autorizadas Leucotron, 

listadas abaixo, para prestar os serviços de assistência técnica presencial. São elas: 

TELE SHOP Endereço: RUA SOUZA NAVES, 4081 - SALA 1 - EDIFÍCIO SAN FERNANDO 
Bairro: CENTRO Telefone: (45) 3037-5477; 

FA)(TEMAQ Endereço: AVENIDA SENADOR ATTILIO FONTANA, 5557 - SALA 2 Bairro: 
CENTRO Telefone: (45) 3252-9699; 

07) Diante disso, o valor mensal da locação passará a ser de R$ 200,00 (duzentos reais), valor 
este que entrará em vigor a partir do mês de dezembro/2019. 

08) Consensualmente, as partes optam e decidem por prorrogar o termo final da referida relação 
contratual para a data de 28 de dezembro de 2021, razão pela qual firmam o presente 

aditivo, que sendo parte integrante do instrumento relativo à contratação original, ao 
mesmo se integra; 
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09) Mantêm-se firmes e vigentes as cláusulas originárias que não tenham sido alteradas pelo 
presente aditi 

Assim, firmam o resente em duas vi$ de igual teor e forma, para 	surta seus jurídicos efeitos. 
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Marina Esteves Santos - Tabeliã 
.  Rua  São  Paulo, 659- Centro  - CEP  85801.020 

Fone (45) 3037-7444  -  CASCAVEL PARANÁ 
1 o TASELIONATO DE NOTAS DE SANTA RITA DO SAPUCAI 

Reconhece, por semelhanca, a assinatura de: 
MARCOS DE LIMA PONTIM 
Em testemunho da verdade. 
santa Rita do Sapucal, 25/11/2019. 
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