
EO TRATO DE LOCACAO DE VEICULO

Termo de Contrato de Presta€o de Servigos reierente a bcagao de veiculo,
que entre si fazem ao Sr. Wibon Fraga de Almeid. e o Sr. f,irrio Andre
Silva Die3, na forma abaixo:

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE LOCACAO DE
VEICULO, o Sr. WTLSON FRAGA DE ALflEtDA, brasiteiro, maior, capaz,
portador do RG no 843185 SSP/SE, CPF n" 442. 7.275-OO residente e
domiciliado na Praga Sao Jos6, 03 Povoado Jenipapo, Lagarto/SE, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e o Sr. ARC|o ANDRE SILVA
DIAS, brasileiro, maior, capaz, RG no'1521509 SSP/SE, CPF no 974.532.505-
87, residente e domiciliado na Rua Erasmo Joaquim da Fons€ca, 23 centro,
Lagarto/SE, doravante denominado simplesmente CONTRATADO. tem iustos
e contratados o que segue:

CLAUSULA I - OB.'ETO

O presente Contrato tem por objelo a loca€o de Ol (um) veiculo esp6cie tipo
PAS/AUTOiIIOVEL, FLEX (alcoougesotina), marca/modeto F|ATTS|E A
FIRE 5 PORTAS ano f.brmod. 200712008, cor predominante BMNCA, ptaca
JRBq!i1, o qual ftcara durante todo o tempo totalmente a disposi€o do
contratante ou de quem este otdenar:

a) Utilizar o veiculo de propriedade do Contratante para os fins proprios do
bem, em atividades llcitas e no exercicio da fun€o de agente politico;

b) Pagar o IPVA do veiculo relativo ao periodo do Contrato, taxas,
licenciamento e seguro obrigatorio do vetculo, bem como as muftas de tansito
recebidas em fungeo da utilizagao do mencionado bem;

c) Assumir sozinho, pela utilizag5o do velculo, total responsabilidada peros
danos que vier a causar a terceiros, por si ou por seus prepostos,/assessores,
isentando o contratado de quahuer responsabilidade civil perante a quem quer
que seja, decorrente de acidentes, mortes, perdas ou destruigAo;

d) ResponsabilizEFse sozinho, isentando o Contratado, pelos encargos
trabalhistas, previdencierios, fiscais e comerciais dos seus
assessores/prepostos habilitados que vierem a dirilir o veiculo;

e) O peseoal porventura utilizado pelo Contratante para dirigir o veiculo, nao
mantera qualquer vlnculo empregaticio com o Contratado, cabenoo ao
CONTRATA TE, total e exclusiva responsabilidade petas obriga9oes oriundas
da rela€o de emprego ou trabalho mencionada.



D Manter o velculo em p€rfeitas condigoes de uso, de higiene e de seguranga,
tendo com ele o cuidado habitual que o dono lem;

g) Arcar com as despesas decorrentes com combusilveis e 6leos lubrificante3,
motorista, manutengeo peri6dica do bem e etc...;

h) Pagar em dia o valor da loca€o.

a) Entregar ao Contratante, no ato da assinatura deste, o veiculo descrito na
CHusula l, pronto para ser usado, em p€rbitas condigoes de uso, seguranga e
higiene.

CLAUSULA IV - DO PRECO

O Contratante pagar6 ao CONTRATADO pela loca€o do veiculo o valor
mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais).

CLAUSULA V - FORMA DE PAGAIENTO

O pagamenlo ser6 efetuado mensalmente, mediante apresentagao da nota
fiscal.

CLAUSULA VI - DOS PRAZOS

O presente contrato tera a vigencia a contar da data de sua assinatura at6 o dia
3'l de dezembro de 2013.

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

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

Lagarto/SE, 01 de agosto de 2013.
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