
Temo de Contrato de Prestaggo de Servigos referente a bc€gao de veiculo,
que entre si fuzem ao Sr. Gllborno do Santana Mo|aea e o Sr. Josenilton
Ceryalho do€ Santo3, na forma abaixo:

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE LOCACAO DE
VEICULO, o Sr. GILBERTO DE SAI{TANA ORAES, brasileiro, maior, capaz,
portador do RG no 1330133 SSP/SE, CPF no 888.756.875-87 rcsidente e
domiciliado na Rua Sao Jos6, Povoado Jenipapo, Lagarto/SE, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e o Sr. JOSENILTON
CARVALHO OOS SANTOS, brasileiro, maior, capaz, RG no 1528574 SSP/SE,
CPF no 024.758.445-23, residente e domiciliado na Rua Antonio Matias, 41
Povoado Jenipapo, Lagartc/SE, doravante denominado simplesrnente
CONTRATAIXT, tem justos e contratados o que segue:

O presente Contralo lem por obieto a loca€o de 01 (um) veiculo esp€cie tipo
PAS/AUTOnOVEL, combusuvol frox (alcoougssollml, marc.rmodelo
VWTGOL 1,0 5 PORTAS ano tabrmod. 200812009, cor predominante PRETA,
placa 14P1818, o qual ficare durante todo o tempo totalmente a disposigeo do
contratante ou de quem este otdenar:

a) t tilizar o velculo de propdedade do Contratante para os fins pr6pdos do
bem, em atividades llcitas e no exerclcio da tungeo de agente politico;

b) Pagar o IPVA do velculo relativo ao perlodo do Conbato, taxas,
licenciamento e seguro obrigatorio do veiculo, bem como as multas de kansito
recebidas em funggo da utiliza€o do mencionado bem;

c) Assumir sozinho, pela utilizageo do velculo, total responsabilidade pelos
danos que vier a causar a tgrceiroe, por 8i ou por seua prepostos/assessores,
isentando o contratado de qualquer responsabilidade civil perante a quem quer
que seja, deconente de acidentes, mortes, perdas ou destruigeo;

d) Responsabiliza-se sozinho, i8€ntando o Contraiado, pelos encargos
trabalhistas, previdencierios, fiscais e comerciais dos seus
assessoreyprepostos habilitados que vi€rem a dirigir o vsiculo;

e) O pessoal porventura utilizado pslo Contratante para dirigir o veiculo, nao
mantere qualquer vinculo emprsgatlcio com o Contratado, cabendo ao
CONTRATANTE, total e exclusiva responsabilidade pelas obrigagoes oriundas
da relageo de 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 aa despesas decorrentes com combustiveis e 6leos lubrificantes,
mobrista, manubngao ped6dica do bem e etc...:

h) Pagar em dia o valor da locagao.

CLAUSULA III - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

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

O Contratante paga6 ao CONTRATADO pela locacao do velculo o valor
mensal de R$ 800,00 (oitocenlos reais).

CLAUSULA V - FORUA DE PAGAIEI{TO

O pagamento ser6 ebtuado monsalmente, mediante apresenta€o da nota
tiscal.

O preser e contrato ter5 a vigencia a contar da data de sua assinatira at6 o dia
31 de dezembro de 20'13.

CLAUSULA VIII - FORO

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

E assim, por esiarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas)
vias de igual teor e para um s6 fim legal.

Lagarto/SE, 01 de agosto de 2013.
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