
CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO

Termo de Contrato de Pr6sla95o de Serviqos referente a locagao de velculo,
que enfe si lazem ao Sr. Valmir Dias de Carvalhoe o Sr. UdniEon Fraga
Alves, na foma abaixo:

Pelo presente instrumento partjcular de CONTRATO DE LOCA9AO DE
vElcuLo, o sr. VALMIR DlAs DE CARVALHO, brasiteiro, maior, capaz,
portador do RG no 1293014 SSP/SE, CPF no 929.832.515-00 residente e
domiciliado na Av. Augusto Franco,556 Lagarto/SE, doravanle denominado
simplesmente CONTMTA TE, e o Sr. UDNILSON FRAGA ALVES, brasileiro,
maior, capaz, RG no 108354'l SSP/SE, CPF no 907.156.165-87, residente e
domiciliado na Av. Nossa S€nhora da Piedade. 134/20 Andar centro
Lagarto/SE, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tgm justos
e contratados o que segue:

CLAUSULA I - OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a locageo de 01 (um) velculo especie tipo
PASTAUTOMOVEL(6lcooUgasollna), marcarmodelo VWTGOL 1.0 ctv 5
PORTAS ano fabrmod. 200912010, cor predominante PRETA, placa
1AF4161, o qual ficata durante todo o tempo toialmente a disposigao do
conbaiante ou de quem este ordenar;

CLAUSULA II - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

a) Utilizar o velculo de propriedade do Contratante para o3 fins pr6prios do
bem, em atividades llcitas e no exercicio da fungao de agente politico;

b) Pagar o IPVA do velculo relativo ao perlodo do Contrato, taxas,
licenciamento e seguro obrigat6rio do veiculo, bem como as multas de tansito
recebidas em fungeo da utilizagao do mencionado bem;

c) Assumir sozinho, pela utilizaqao do velculo, tolal responsabilidade pelos
danos que vier a causar a terceiros, por si ou por seus prepostos/assessores,
isentando o contratado de qualquer responsabilidade civil perante a quem quer
que seja, decorente de acidentes, mortes, perdas ou destruigao;

d) Responsabiliza-se sozinho, isentando o Conhatado, pelos encargos
trabalhisias, previdenciarios, fiscais e comerciais dos seus
assessores,/pr€poslos habilitiados que vierem a dirigir o velculo;

e) O pessoal porventura utilizado pelo Cont atante para dirigir o velculo, nao
manterA qualquer vlnculo empregatlcio com o Contratiado, cabendo ao
CONTRATANTE, total e exclusiva responsabilidade pelas obdgagoes oriundas
da relaqao de emprego ou trabalho mencionada.



D 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 as despesas deconentes com combustfveis e 6leos lubrificantes,
motorista, manutengao peri6dica do b€m e etc...;

h) Pagar em dia o valor da locagao.

CLAUSULA III- OBRIGACoES DO CONTMTADO

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

CLAUSULA IV - DO PRECO

O Contratante pagar6 ao CONTRATADO pela locagao do velculo o varor
mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais).

CLAUSULA V - FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado mensalmente, mediante apresentagao da nota
fiscal.

CLAUSULA VI - DOS PRAZOS

O presente contralo tere a vigencia a contar da data 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 quest6es decorentes deste contrato, com renlncia a qualquer ouko,
por mais especial que o seja.

E assim, por estarem justos e contraiados, assinam o Dresente
vias de igual teor e para um s6 fim legal.

Lagarto/SE, 01 de agosto de 2013,

02 (duas)em
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