
CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO

Temo de Contrato de Prestagao de Seruigos referenb a bcageo de veiculo,
que entrc si hzem ao Sr. Joa6 Eraldo Prata ds Atmsida e o Sr-, Givaldo
Teixeiia do Saclamento na forma abaixo:

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE LOCACAO DE
VEICULO, o Sr. JOSE ERALDo PRATA DE AL E|DA, brasileiro, maor,
capaz, portador do RG no 179351 SSP/SE, CPF no 102.035.785-34 residente e
domiciliado no Povoado Fazenda Grande, 235 Lagarto,/SE, Lagarto/SE,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e o Sr. GIVALDO
TEIXEIRA DO SACRAIENTO, brasileiro, maior, capaz, RG no 664839
SSP/SE, CPF n" 343.655.985-15, residenle e domiciliado na Rua Mal Floriano
Peixoto, 67 Lagarto/SE, doravante denominado simplesmente CONTRATADO,
tem iustos e contratados o que segue:

CLAUSULA t - OBJETO

O presente Contrato tem por obieto a locageo de 0l (um) veiculo esp6cie tipo
PASTAUTO OVEL, FLEX (llcoougarolinr), marcarmodelo VWTGOL t.0 5
PORTAS ano fabrmod. 2qpril009, cor pEdominante PRATA, placa
14G2112, o qual fcara durante todo o tempo totalmente a disposiEeo do
contratante ou de quem este ordenar:

CLAUSULA II - oBRIGAG6ES Do GoNTRATANTE

a) Utilizar o veiculo de propriedade do Contratante para os fins pr6prios do
bem, em atividades licitas e no exercicio da fungeo de agente politico;

b) Pagar o IPVA do veiculo relativo ao periodo do Contlato, taxas,
licenciamento e seguro obrigat6rio do velculo, bem como as multas de transito
recebidas em fungao da utilizagao do mencionado bem;

c) Assumir sozinho, pela utilizagao do velculo, total responsabilidade pelos
danos que vier a causar a terceiros, por si ou por seus prepostovassessores,
isentando o conlratado de qualquer responsabilidade civil perante a quem quer
que seja, deconente de acidentes, morles, perdas ou destruigao;

d) Responsabiliza-se sozinho, iseniando o Contrahdo, pelos encargos
trabalhistas, previdenciados, fiscais e comerciais dos seus
assessores/prepostos habilitados que vierem a dirigir o veiculo;

e) O pessoal porventura utilizado pelo Contratante para dirigir o veiculo, nao
ma era qualquer vlnculo ompregatlcio com o Contratado, cabendo ao
CONTRATAI{TE, total e exclusiva Esponsabilidade pelas obrigagoes oriundas
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D Manter o velculo em perfeitas condig6es de uso, de higiene e de seguranga,
tendo com ele o cuidado habitual que o dono tem;

g) Arcar com as despesas decorrentes com combustiveis e 6leos lubrificantes.
motorista, manutengeo peri6dica do bem e etc...;

h) Pagar em dia o valor da locageo.

a) Entregar ao Contratante, no ato da assinatura deste, o veiculo descrito na
Clausula l, pronto para ser usado, em perfeitias condi@s de uso, seguranga e
higiene.

O Contratante pagare ao CONTRATADO pela locagao do veiculo o valor
mensal de RS 900,00 (novecentos reais).

CLAUSULA V - FORMA DE PAGAIENTO

O pagamento sere afetuado mensalmente, mediante apresenia€o da nota
fiscal.

CLAUSULA VI - DOS PRAZOS

O presente contrato tera a vigencia a contar da data de sua assinalura at6 o dia
3't de dezembro de 2013.

Fica eleito o Foro da cidade de Lagarto, Estado de Sergipe, para dirimir
quaisquer questoes deconentes deste contrato, com renlncia a qualquer outro,
por mais esp€cial que o seia.

E assim, por estarem justos e contjatados, assinam o presente em 02 (duas)
vias de igual teor e para um sO fim legal.

Lagarto/SE, 0'l de agosto de 2013.

JOSE ERALdo P. DE oLIVEIRA
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