
Temo de Contrato de Prestagao de Servigos referenle a bca€o de veiculo,
que entre si fazem ao Sr. Georye Dias dos Santos e o Sr. Hanoel UGSsias
de Araiio Souza, na foma abaixo:

Pelo pres€nte instrumento particular de CONTRATO DE LOCA9AO DE
vElcuLO, o Sr. GEORGE DlAs DOS SANTos, brasileiro, maior, capaz,
portador do RG no 925937 SSP/SE, CPF no 557.390.835-91 residente e
domiciliado na Pista Principal, Povoado Colonia Treze, Lagarto/SE, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e o Sr. ANOEL IESSIAS DE

ARAoJO SOUZA, brasileiro, maiot, @paz, RG no 354419 SSP/SE, CPF no

267.227.205-00, rasidente e domiciliado na Rua Laranjeiras, 86 centro,

Lagano/SE, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tem justos

e contratados o que segue:

CLAUSULA I - OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a locagao de 0l (um) veiculo esp6cie tipo
PAS/AUTOMOVEL, combustivel flex (ilcoolrga3olina), marca/modelo
FfATTSfENA 5 PORTAS ano ftbrm od. 2OIU2O11 , cor predominante PRETA,
placa lAOE6o5 o qual ftcara durante todo o tempo totalmenb e disposigao do
contratante ou de quem este ordenar;

CLAUSULA II - OBRIGACoES DO CONTRATANTE

a) Utilizar o veiculo de propriedade do Contratante para os fins pr6prios do
b€m, em atividades licitas e no exercicio da fun€o de agente polltico;

b) Pagar o IPVA do veiculo relativo ao periodo do Contrato, taxas,

licenciamento e seguro obrigat6rio do velculo, bem como as multas de transito
recebidas em fungao da utilizagSo do mencionado bem;

c) Assumir sozinho, pela utilizagao do veiculo, total responsabilidade pelos

danog que vi6r a causar a terceiros, por si ou por seus prepostoyassessores,
isentando o contratado de qualquer responsabilidade civil perante a quem quer
que seja, decorrente de acidentes, mortes, perdas ou destruigao;

d) Rssponsabiliza-se sozinho, isentando o Contratrado, pelos encargos
trabalhistas, previdencierios, 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

mantere qualquer vlnculo empregatlcio com o Contlatado, cabendo ao
CONTRATANTE, total e exclusiva responsabilidade pelas obrigagoes oriundas
da relagSo de emprego ou trabalho mencionada.



0 Manter o vetculo 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 combustiveis e 6leos lubrificantes,
motorista, manutengao 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
Cleusula l, pronto par:r ser usado, em perfeitas condigoes de uso, seguranga e
higiene.

CLAUSULA IV - DO PRECO

O Conlratante pagara ao CONTRATADO pela locagao do veiculo o valor
mensal de R$ 1-000,00 (hum mil reais).

CLAUSULA V - FORMA DE PAGAUENTO

O pagamento sefti efetuado mensalmente, mediante apresentaggo da nota
fiscal.

CLAUSULA VI _ DOS PRAZOS

O presente contrato ter6 a vigencia a contar da daia de sua assinatura ate o dia
31 de dezembro de 2013.

CLAUSULA VIII - FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Lagarto, Estado de Sergipe, para dirimir
quaisquer questoes decorrentes deste contrato, com rentncia a qualquer outro,
por mais especial que o seia.

E assim, por estarem justos e contratadG, assinam o presente em 02 (duas)
vias de igual teor e para um s6 tim legal.

Lagarto/SE, 01 de agosto de 2013.
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GEORGE DIAS DOS SANTOS / NANOEL IESSIAS DE A. SOUZA

Contratante / Conlratado

TESTEMUNI-IAS:

1. CPF,:

CONTRATADO

CPF,:


