
CONTRATO DE LOCACAO DE VE|CULO

Termo de Contralo de Prosta€o de Servigos reterente A tocagao de velculo,
que entre si fazem ao Sr. Jos6 Cleudio Carvalho da Silva e o Sr. Eribaldo
Prado Maciel, na forma abaixo:

Pelo prsente insfumento particular de COI{TRATO DE LOCACAO DE
vElcuLo, o sL Jos€ GLAUD|O CARVALHO DA S|LVA, brasiteiro, maor,
capaz, poltador do RG no 203843$1 SSP/SE, CPF no 024.975.485-10
residente e domiciliado na Tv da Madeira, 185 Lagartc/SE, doravante
denominado simplesmenle CONTRATANTE, e o Sr. ERILBALDO PRADO
mAClEL, brasil€iro, maior, capaz, RG no 1303130 SSP/SE, CpF no

838.061.565-49, residente e domiciliado na Tv. Da Madeira, 137 Centro
Lagarto/SE, doravante denominado simptesmente CONTRATADO, tCm justos
e cor ratados o que Segue:

CLAUSULA I - OBJETO

O presente Contrato bm por objeto a locagao de 01 (um) velculo esp6cie tipo
PASTAUTOIIOVEL, FLEX (6lcooug.sotina), marcermodeto VWGOL t.O b
PORTAS ano fab/mod. 2fir9/2010, cor predominante PRATA, placa
lAf63l7, o qual ficara durante todo o tsmpo totaknente a disposigao do
contratanle ou de quem este ordenar:

CLAUSULA II - OBRIGAGOES Do co TRATA TE

a) Utilizar o veiculo de propriedade do Contratante para os fins pr6prios do
bem, em atividades llcitas e no exercicio de fung5o de agente politico:

b) Pagar o IPVA do \reiculo relativo ao periodo do Contrato, taxas,
licenciamento e seguro obtigat6rio do veiculo, bem como as multas de tuansito
recebidas em fungao da utilizagao do mencionado bem;

c) Assumir sozinho, pela utilizageo do veiculo, total rasponsabilidade peps
danos que vier a cauaar a terceiros, por si ou por seus prepogtosi/assessores,
isentando o crntratado de qualquer responsabilidade civil p€rante a quem quer
que seja, deconente de acidentes, morles, perdas ou destruigao;

d) Responsabiliza-se sozinho, isentando o Contratado, pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fucais e comerciaia dos seus
assessorevprepostos habilitados que vierem a dirigir o veiculo;

e) O pessoal porventura utilizado pelo Contratante para dirigir o veiculo, neo
mantere qualquer vinculo empregatlcio com o Contratado, cabenoo ao
CONTRATANTE, total e exctusiva responsabilidade pelas obriga@s oriundas
da rela€o de emprego ou trabalho mencionada.



D Manter o velculo em perfeitas condigO* de uso, de higiene e de seguranqa,
tendo com 6le o cuidado habitual que o dono tem;

g) Arcar com as despesas decrnentes com combustlveis e 6leos lubrificantes,
motorista, manutengao peri6dica do bem e etc...:

h) Pagar em dia o valor da loc€gao.

a) Entregat ao Contratanta, no ato da assinatura deste, o veiculo descrito na
Cldusula l, pronto para s€r usado, em perfeitas condigoes de uso, seguranga e
higiene.

CLAUSULA IV - DO PRECO

O Contratar e pagare ao CONTRATADO pela locagao do velculo o vator
mensal de R$ 900,00 (novecentos reais).

CLAUSULA V - FORflA DE PAGAIENTO

O pagamento s€ra efttuado mensalmente, mediante apresentageo da nota
fiscal.

CLAUSULA VI - DOS PRAZOS

O presente contrato tera a vigencia a contar da data de sua assinatura at6 o dia
31 de dezembro de 2013.

CLAUSULA VIII - FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Lagarto, Estado de Sergipe, para dirimir
quaisquer quest6es decorentes deste contrato, com rentncia a qualquer ouuo,
por mais especial que o s€ra.

E assim, por estarem iustos e contEtados, assinam o pres€nte em 02 (duas)
vias de igual teor e para um s6 fim legal.

Lagarto/SE, 01 de agoslo de 2013.
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" Contratanto Contr€tado

TESTEMUNI-IAS:

1. CPF.:

2. CPF.:


