
COI{TRATO DE LOCACAO DE VE|CULO

Termo de Contrato de Presta€o de S€rvigos referente a bcagao de veiculo,
que entre si fazem a Sf. [aria [a]ia de Ca.valho l{ascimento e o Sr. Joio
Bafl€b Oliveira. na brma abaixo:

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE LOCAGAO DE
vElculo, a si. f,ARTA UAR|A DE CARVALHO I{ASCTIENTO, brasiteira,
maior, capaz, portador do RG no 899604 SSP/SE, CPF n" 312.1141.905-78
residente e domiciliada na Rua Rosendo Lino de Mesquita, 81 Horta
Lagarto/SE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e o Sr.
JOAO BARRETO OLIVEIRA, brasileiro, maior, capaz, RG no 1057305
SSP/SE. CPF no 533.506.005-06. residente e domiciliado na Tv A l. 82.
Boquim/SE, doravante denominado simDlesmente CONTRATADO. tgm iustos
e contratados o que segue:

CLAUSULA I - OBJETO

O presente Contrato tem por obieto a locagao de 0l (um) veiculo especie tipo
PASTAUTOMOVEL, FLEX (ilcoouga3oliner, mercdmodelo WU/FOX 1.6 5
PORTAS ano faumod. 20132014, cor predominante BRANCA pl.ca
OEO282,|, o qual ficara durante todo o tempo totalmente a dbposigao do
contratante ou de quem este ordenar;

a) Utilizar o veiculo de propriedade do Conkatante pafti os fins pr6prios do
bem, em atividades licitas e no exerclcio da fun€o de agente politico;

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

c) Assumir sozinho, pela utilizageo do veiculo, total responsabilidade pelos
danos que vier a causar a terceiros, por si ou por seus prepostovassessores,
isentando o contratado de quahuer responsabilidade civil perante a quem quer
que seja, deconente de acidentes, mortes, perdas ou destuui€o;

d) Responsabiliza-se sozinho, isentando o Contratado, pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e @merciais dos s€us
ass€ssores/prepostos habilihdos que vierem a dirigir o veiculo:

e) O pessoal porventura utilizado pelo Contratante para dirigir o veiculo, nao
manter6 qualquer vinculo empregatlcio com o Contraiado, cabendo ao
CONTRATANTE, total e exclusiva responsabilidade pelas obrigaQoos oriundas
da relagSo de emprego ou trabalho moncionada.



(.

f) Manter o veiculo em perfeitas condigoes de u6o, de higiene e de seguranga,
tendo com ele o cuidado habitual que o dono tem;

g) Arcar com as despesas deconentes com combustlveis e 6leos lubrificantes,
motorista, manuten€o peri6dica do b€m e etc...;

h) Pagar em dia o valor da loca€o.

a) Entregar ao Contratante, no ato da assinatura deste, o veiculo descrito na
Clausula I, pronto para ser usado,6m perfeitas condigo€s de uso, seguranga 6
higiene.

CLAUSULA tV - DO PRECO

O Contratante pagare ao CONTRATADO pela locagao do veiculo o valor
mensal de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais).

O pagamento sera ebtuado mensalmente, medianb apresentageo da nota
fiscal.

CLAUSULA vI - DOs PRAzos

O presente cor rato tere a vigoncia a contar da data de sua assinatura ate o dia
31 de dezembro de 2013.

Fica eleito o Foro da cidade de Lagarto, Estado de Sergipe, para dirimk
quaisquer questoes deconentes deste contralo, com renfncia a qualquer outro,
por mais especialque o seia.

E assim, por estarem justos e contratados, aaginam o presente em 02 (duas)
vias de igual teor e para um 86 fim legal.

Lagarto/SE, 01 de agosto de 2013.
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