
CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO

Termo de Contrato de Presbgeo de S€ruigos referente e bcageo de veiculo,
que 6ntre si fazem ao Sr. Jo66 Enllton Dla! e o Sr. Nivaldo da Coota
Sandos, na foma abaixo:

Pelo pregente instrumento particular de CONTRATO DE LOCACAO DE
VEICULO, o 3r. JOSE ENlLTol{ D|AS, brasiteiro, maior capaz, portador do
RG no 358050 SSP/SE, CPF no 2@.722.95s|0 resilente e domiciliado na
Rua Manoel Messias, yn Povoado Colonia Treze, Lagarto/SE, doravanie
denominado simpbsmente CONTRATANTE, e o Sr. NIVALDO DA COSTA
SANDES, brasileiro, maior, capaz, RG no 571042 SSP/SE, CPF no

235.613.7E5-87, residente e domiciliado na Rodovia Gov. Lourival Batista, 210,
Povoado Colonia Treze Lagado/SE, doravante denominado simpl$mente
CONTRATADO, tem justos e contratados o que segue:

CLAUSULA I - OBJETO

O presenb Conkato bm por obieto a locagao de 01 (um) veiculo espgcie lipo
PAS/AUTOIOVEL, FLEX (ilcooug.solina), marca/modeto FIATTS|ENA
FfRE 5 PORTAS ano teb/mod. 20nill2007, cor predominanle ClilZA, ptaca
14D0762, o qual ficarA durante todo o tempo totalrnente e disposigao do
contratante ou de quem este odenar;

CLAUSULA II - oBRIGAC6ES Do CoNTRATA TE

a) Utilizar o veiculo de propriedade do Conlratante para os ftns pr6prios do
bem, em atividades llcitas e no exercicio da fun€o de agenb politico;

b) Pagar o IPVA do veiculo relativo ao periodo do Contrato, taxas,
licenciamentio e s€guro obrigat6do do velculo, bem como as mul&as de transito
recebida8 em fung5o da utilizageo do mencionado bem;

c) Assumir sozinho, pela utilizageo do velculo, total responsabilktade pelos
danoS que viar a causar a terceiros, por si ou por seus ptepostosy'assessores,
isentando o contratado de quahuer responsabilidade civil perante a quem quer
qu€ s€ia, decorente de acidentes, morle3, pedas ou destruigao;

d) Responsabiliza-se sozinho, isentando o Contratado, pelos encargos
trabalhistas, previdenciArios, fiscsis e comerciais dos seus
ass$soree,/prepostos habilitados que vierem a dirigir o velculo;

e) O pessoal porventura utilizado pelo Contratante para dirigir o velculo, nao
mantsra qualquer vinculo empr€gatlcio com o Contatado, cabenoo ao
COI{TMTANTE, total e exclusiva responsabilidade pelas obrigago€s oriundas
da relagao de emprego ou trabalho m€ncionada.



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

g) Arcar com as desp€sas decorentes com combustlveis e 6leos lubrificanles,
motorista, manuten€o periodica do bem e 6tc...;

h) Pagar em dia o valor da locagao.

a) Entregar ao Conlratante, no ato da assinatura deste, o \reiculo descrito na
CHusula I, pronto para ser ussdo, em p€rfoitas condigoes de uso, seguranga e
higiene.

O Contratante pagara ao CONTRATADO pela locagao do veiculo o valor
mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais).

CLAUSULA V - FORHA DE PAGAMENTO

O pagamento sere ebtuado mensalmente, medhnte apresenta€o da nota
tiscal.

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

Fica eleito o Foro da cidade de Lagarto, Estado de Sergipe, para dirimir
quaisquer questo€s decorer es deste contrato, com renoncia a qualquer outro,
por mals espeoar que o sela.

E assim, por estrarem iustos 9 contratados,
vias de igual teor e para um s6 fim legal.

Lagarto/SE, 01 de ago8to de 2013.

assinam o presente em 02 (duas)

,, ^,/l)4s zup:>;"",I JOSE EI{ILTON DIAS\-'/ 
contratanG
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