
Tenno de Contrato de prestageo de Servigo referente e locagao de veiculo, queentre si fazem ao Sr. Adson Santana Lima e o Sr. Jos6 Valdeit3on doNascimonto Farias, na forma abaixo:

l:1"^.lr1*,: instrumento particurar de coNTRATo DE LOCACAO DEvElcULo o sf ADsoN SANTANA L|MA, brasireiro mai"i 
".irili-n"o", o"RG n' 13S191i SSP/SE, CpF n 777.477.805_Sg, rugO"n,"lllriou,"ao n"

.fv. Raimundo lzaias ll, 1g, Cidade Nova, Lagarto/SE, doravante denominado
:1,:lP.:,1r]9 coNrRArANrE, e o sr. JosE vALDEtLsoN. DoNAScTMENTO FAR|As, brasiteiro. maior, capaz RG 

". 
r,r Zii5iiirre, 

"rrrr' 000.857.555-08, resadente e dor
Lasarto/sE, doravanre denomin"dJ:i:*:i-T'ii::-!iJ1"' 75' P'"tas,

contratados o que segue: 
slmpbsmente GoNTRATADO' tem iusto e

O preserrte Contrato tem por obieto a tocagao de 01 (um) velculo espdcie tipoPAS/AU_TOM6VEL, combustlvel gasolina, marca/modelo VWGOL 1.0 5PoRrAs ano fab/mod. 20oi/200s, 
"o, 

pi"oo;;;r":ii"r+"pi;", |l,|",8992, o qual ficar6 durante tod(
contratante ou de qr", ustu ord"n"i 

o tempo totalmente a disposigeo do

a) Utilizar o veiculo de proprisdade. do Contratante para os fins proprios dobem, ern atividades licitas e no er

i":;;, "-;;; ;"_ffi":H:":'::::l:: :j:l;",",".' iicenciamento e seguro obrigat6rio do veiculo, bem como as multas de transitorccebida em fungeo da utilizagao do mencionado bem:

c)Assumir sozinho, pela danos qu6 vier a causar a terceiros, por si oLr por seusprepostos/assessores, isehtando
p" *, r" 

" 
q,",- o,"l o*' #: :"::l.:ffi i"" iT:Hi:l:T: [:i' [lii:"JJ

d) Responsabiliza-se sozinho, isenlando o.Contrato, pelos encargos trabathista,Drevrdencierios, fiscais e com€
habititados que vier-a-riit*" 

" ""iJlili" 
dos seus assessores / prepostos

e) O pessoal porventura utilizado
rnantere quatquer uin"rlo ..1311 

conhatante para dirigir o veiculo, nao
.o-"*atonnrl.- 

",:i":'*;l'S,'"""n""'ij.oJ"".l'o,,,f"T,"il,".",lilllo.llonundas da relageo ds emprego ou trabalho mencionada.



f) Manter o veiculo em perfeitas condigoes de uso, de higiene e de seguranga,
tendo com ele o cuidado habitual que o dono tem;

g) Arcar com as despesas decorrentes com combus veis e 6leos lubrificantes,n)otorista, manutengeo peri6dica do bem e etc.

h) Pagar em dia o valor da locageo.

a).Entregar ao Contratante, no ato da assinatufa deste, o velculo descrito na

firq]|:n 
, pronto para ser usado, em perfeitas conoigoes oe uso,1"jrr"n9" 

"
CLAUSULA tV - DO PRECO

O contratante pagare ao CONTMTO pela locageo do valculo o valor msnsatda R$ 800,00 (oitocentos reais).

u pagamento ser6 efetuado men,iscal. satmente, medianlo apresentagAo da nota

CLAUSULA VI - DOS PRAZOS

O presente contrato ter6 a viggncia a contar da data de sua assinatura ate o dia3'l de dezembro de 2013

=claltsutaJxLlgRo

:]:1^:.|.l:", " Foro da cidade de Lagarto, Esrado de Sersipe, para dirimirquarsquer questoes decorrentes deste contrato, com ,en,lnciJJluJtfuer ortro,por mais especial que o seia,

5:":I^L::.*".m justos e conkatados, assinam o presente em Oz (duas)vras de igual teor e para um s6 fim legat.

Lagarto/SE, 01 de Agosto de 2013

ADSON SANTANA LIMA
Contratante

JOSE VALOEILSON DO N. FARIAS

Mx{'n q,fane
EA44

CPF:

CPF:

TESTEMUNHAS:


