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MATRIZ LOJA 	 (ffls: 
CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI 
CNPJ: 05.585.327/0001-96 	 s AV. SAO FRANCISCO 1825 - 74672-010 GOLAN 
Tel: 62 991053398 	 so 

TELEFONE PLANTAO (62) 99105-2905 62 991052690 
ASSISTENCIA: 0800 003 0309 
CENTRAL DE RESERVAS: (62) 99105-3398 * CENTRAL DE 
RESERVAS: (62) 99105-2905 
SEG A SEX DAS 08:OOH AS 18:00 E SAB DAS 08:0011 AS 
12:0011 Ema!: atendimento@cval.corn.br  

Alugue urn Cairo 

ABE RTURA 
DE CONTRATO DE LoCAcAO 

Contrato: 2989/1 - Contrato - MENSAL - CURTO 	Reserva: 1493 	Local de Ent: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI 
Data/Hora de Entrega: 25/10/2021 10:00:00 

Atendente: THAIS NEVES 	 Local de Dev: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI 
Devoluçäo Prevista: 24/11/202110 :00:00 

Iàiente: 26055 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS 
CNPJ: 18.176.322/0002-32 
Email:silvia.finan@ipgse.org.br  
karla.secexec@ipgse.org.br  
End.: RUA ISMAEL DIA DO PRADO / N°: 14/ Compl.: / Bairro: PQ RES.ISAURA / Cep: 75920-000 Cidade: SANTA HELENA DE GOIAS GO 

)l. Corn..: 62 30503275 

,uário do Veiculo:  
kiiente Para Faturamento: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS - CNPJ: 18.176.322/0002-32 	T 
fista 1: MURILO ALMEIDA E SILVA - CPF: 866.132.941-87 CNII:02409614700  

I
PIaca Atual: RBMOC36 - 9BWKB45tJ8MP023437 - SAVEIRO 	 Km Ent.: 52255 
Grupo: j 	 CombustIvel Ent.: 8/8 

iI4L!PP______ 
Franquia de Km: 5000 KM 

Forma d 	
Franquia Total de Krn: 5000

e Pagarnento: 	FATURAMENTO VALOR: R$2.990,00 	 Km Total Rodado/Fora/Real: 0/0/0  
Km Total Acumulado: 0 

Valores da Locacão 	 Quantidade 	Valor Unitário 	Desconto 	Valor corn Desconto 	Valor Total 
Dáni: 	 1 	 Mensal 2.990,00 
Hora Extra: 	 0 	 34,37 p/hora 0,00 

Km. Excedente: 	 0 	 0,20 0,00 

CombustIvel Adicional: 	 0,00 	 9,00 0,00 

Sub Total: R$2.990,00 
Valores da Protecão 	 Quantidade 	Valor Unitário 	Desconto 	Valor corn Desconto Total 

Bâsica 	 29 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 

Terceiros 	 29 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 

Total de Protecoes: 0,00 

Total de Despesas Adicionais: 0,00 
Total R$ 

Total sern taxa administrativa: R$2.990,00 

Total corn taxa administrativa: R$2.990,00 
Participaçiio: 	2989/1 - FURTO, ROUBO, INCENDIO E PERDA TOTAL - SOBRE VALOR DO VEICULO NOVO VALOR: 20,00 O/ 

PEQUENOS DANOS E AVARIAS SOBRE 0 VALOR DO VEICULO NOVO VALOR: 10,00 0/0 

COBERTURA MAXIMA CONTRA TERCEIROS VALOR: R$2.000,00 

liente 
INSTITUTO D 	NEJAMENTO E GESTAO 

DE SERVIOS ESPECIALIZADOS 
CNPJ: 18.176.322/0002-32 

AORI
?AE VA 

CPF: 866.132.941-87 

\Q2W/ cadora 
CVAL AIAJGUEL DE VEICULOS 

Data:251 10/2021 Hora:09:41 



QUADRO PREAMBULAR 

INS TRUMENTO PARTICULAR DE LocA cÁo DE VEICULO(S) 

I - QUALIFIcAcOES DAS PARTES:  

LOCADORA; CVAL ALUGUEL DE VEICULOS 	LTDA 	 C.N.P.J. 05. 585.327/0001-96 

ENDEREçO: AV. SAO FRANCISCO, 1825 OD 30 LT 157, BAIRRO SANTA GENOVEVA, GOIANIA - GO 	C.E.P - 74670-010 

LOCATARIA: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIQOS ESPECIALIZADOS - PGSE 	CNPJ 18176.322/0002-32 

ENDEREçO: RUA ISMAEL DIAS DO PRADO, N° 14- PARQUE RESIDENCIAL ISAURA - SANTA HELENA DE GOIAS. 	CEP: 75.920-000 

2- VEICULOS LOCADOS:  

ITENS MARCA I MODELO 	 QTD 	PREO MENSAL UNITARIC I 	KM / MES POR VEICULO KM EXCED 

01 VEICULOS PICK UP SAVEO 1.6 	01 	 R$ 2.990,00 	 5.000' 020 

3- ADESAO A0 PLANO DE COBERTURA DE ACIDENTES E 
ADESAOAOPLANODE COBERTURA OE 

SINISTROS DANOS MATERIAlS AOS VEICULOS LOCADOS: SINISTROS DANOS A 

ADERIU AO 'PLANO PARCIAL DE COBERTURA DE ACIDENTES E SINISTROS" ADERIU AO PLANO DE COBERTURA DE ACIDENTES 
RELAT1VAMENTE A DANOS MATERIAlS AOS VEICULOS LOCADOS? E SINISTROS RELATIVAMENTE A DANOS A 

(X) SIM 	( 	) NAO (X) 	
TERCEIROS? 	

NAO 

5-FRANQUIA POR DANOS MATERIAlS BASEADO NO PREO 	UMITEFATMODE RESPONSABflJDADE DA 

"0" VEtCUL 	0 KM: 	LOCADORA POR DANOS A TERCEIROS:  

COLISAO: 	FURTO, ROUBO, INCNDIO E PERDA TOTAL; 	 MORTE POR OCUPANTE - 	R$ 20.000,00 
10 % FIPE 	 20 % TAB MONTADORA NOVO 	 DANOS MORAlS - 	R$ 100.000,00 

DANOS MATERIAlS - 	R$ 50000.00 
RESPONSAB1UDADE CIVIL - R$ 500.000,00 

8- FATURAMENTO E VENCIMENTO: 	
7- PRAZO DO CONTRATO:____ 

DATA DE EMISSAO: 	 DATA DE VENCIMENTO: 	 06 MESES DIA 30 DO MES DA L0CAçA0 	 15 DIAS APOS 0 FATURAMENTO 

8- REAJUSTE DE PREcOS:  T000 DIA 31 DE DEZEMBRO COM PRO RATA BASEADO NO IGPM DO ANO EM CURSO 

9 	N- PREVEIVA DA LOCADORAöRRETIVA DA LOCATARIA 

LOCATARIA ENTREGA NA OFICINA; (X) SIM - ( 	) NAO - SISTEMA LEVA E TRAZ: ( )SIM - (X) NAO 

TEMPO NECESSARIO PARA MAN uTENçA0 PREVENTIVA - 8 HORAS 

APOS 48 HORAS SUBSTITUIQAO DO VEICLJLO POR OUTRO SIMILAR 

- 1-10 - INFORMAçAO DO KM: 	 11 - REEMBOLSO INFRAçAO DE TRANSITO: 

TODO DIA 30DOMES 	20%DOALUGUEL DOMES 	TAMD,AbMINISTRAQAO: 20 % 	INFORMAR CONDUTOR E DADOS 

12-PRAZO PARA APRESENTAçAO DO BOLE11M DE OçRENCA 24HORAS  

13- MULTA PELA DEAO ANTECIPADA DO(S) VECULO(S); 	80 % DOS ALUGUIS REMANESCENTES  

14- ENDEREOS PARA CORRESPONDENCIAS A 	ENDEREO PARA CORRESPONDENCIAS A LOCATARIA; 
LOCADORA;  



AV SAL) P ANUS(Q. 1?S5 - QU 3U - I I I tif - btl U1( 	RLJA 03 N° 30 VILA ALIANA - ARAGUAINA - TOCANTIN 
SANTA GENOVEVA GOIANtA - GO CEP 74 670-010 	CEP: 77.813-780 

14.B - ENOEREOS PARA AGENOAMENTO DE MANuTENcA0: 062 3207 4275 -0629 9105 3398 - 0629 9105 
Frot,cval.com.br 	 on 

Gona. 23 d'atc de 2019. 

Assindo de forma digital por 
EDUARDO PEREIRA EDUARDO PEREIRA 

RIBEIRO:48468088 153 	01 53 
Dados; 2021.10.22 15:56:29 -0300 

	

CVAL - ALUG 	VEIGLRELLI r 	U
IZCLARILU 

INSTITUTO DE PLANEJ. E GESTAO GE SERVIQOS 
W ESPECIALtZADOS IPGSE 
CPF: 227.839O-72 EDUARDO PEREIRA RIBEIRO 

CPF: 484680.881-53 

TESTEMUNHAS: 

/&1cwflfaL  
bME: 	 NOME: 	 j9 

•CPF, 	 44/j 	 CPF.  



- 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCA AO DE VEICULO cc 

\ IFGSE 4 
Pelo presente instrumento particular, as Partes qualificadas no Campo I do Quadro Preambular tern 
contratado, 0 presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAçAO DE VEICULO(S). que se regerá pe/dro 
Preambular, doravante denominado somente QUADRO, e pelas clãusulas e condicoes adiante estabelecidas./onde as 
partes estão devidamente descriminadas no QUADRO, e ao final deste Contrato. 

1. DO OBJETO 

Cláusula Prirneira: Pelo presente instrumento particular, a LOCADORA passa a bocar vecubo (s) automotor (es) a 
LOCATARIA, nos termos e condicôes deste instrumento. 

Paràgrafo Unico: 0 presente instrumento se destina a bocaçao de velcubo (s) automotor (es) descrito (s) e 
caracterizado (s) no Campo 3 do QUADRO, por prazo determinado para circulação no territOrio nacional. 

II. VEICULO (S) AUTOMOTOR (ES) ALUGADO(S) E VALOR DO ALUGUEL 
Cbáusuba Segunda: A(s) caracterIstica(s) do(s) veiculo(s) bocado(s), como modebo, placa, quilornetragem inicial, cor, 
ano/modebo e data de entrega do(s) veiculo(s), estarão descritos e especificados nos documentos intitulados "TERMO 
LIST Os quais serão subscritos por prepostos da LOCATARIA que forem designados pela mesma para 
receberem/retirarem os veicubos bocados, prepostos estes que desde ja ficam imbuldos em poderes para realizarem 
tal procedirnento o qual somente se fará por escnto. 

Parágrafo Pnmeiro: 0 presente instrumento é firmado em carãter definitivo, e obnga as Partes em seus estntos 
termos. 

Parágrafo Segundo: A LOCATARIA declara ter ciência de que 0(s) veiculo(s) será (ao) adquirido(s) diretamerite do(s) 
fabricante(s) e que, em razão da(s) caracteristica(s) do(s) veiculo(s) bocado(s), deverá aguardar a aquiscão e/ou 
adaptacao dos mesmos. 

ParagraIo Terceiro: Qualquer (Quaisquer) veiculo(s) que a LOCATARIA vier a Iocar da LOCADORA e que não 
seja(m) os aqui descritos, não se relacionarãa corn o presente instrumento, regendo-se pebo instrumento contratual 
especifico a ser firmado entre as Partes, salvo mUtuc acordo por escrito. 

Paragrafo Quarto: Caso seja necessário, durante o prazo necessário para a(s) aquisicâo (es) e adaptação( es) do(s) 
veiculo(s) a ser(em) locado(s), conforme o disposto no Parágrafo Segundo da presente Cláusula, a LOCADORA 
poderá disponibilizar a LOCATARIA, veiculo(s) provisório(s) observando-se o seguinte: 

a) A data de entrega do(s) veiculo(s) provisorio(s) nao dará ensejo ao inicio da contagem do prazo de locaqào 
previsto neste instrumento; b) 0(s) veiculo(s) provisório(s) nao terá(ao) riecessariamente as mesmas caracterIsticas 
do(s) veiculo(s) objeto do presente instrumento; 

c) 0 (s) veiculo(s) provisório(s) será (ào) aquele(s) que a LOCADORA dispor em sua frota; d) 0(s) veiculo(s) 
- provisório(s) será (ao) obrigatoriamente devolvidos a LOCADORA corn a disponibilização a LOCATARIA do(s) 

veiculo(s) objeto do presente contrato de bocacão: 

e) Caso näo devolva 0(s) veiculo(s) provisário(s), haverá cobrança do valor do aluguel concomitanternente ao aluguel 
do(s) veiculo(s) previsto(s) neste Contrato disponibilizado a LOCATARIA; 

f) 0 valor a ser pago pela bocacao do(s) veiculo(s) provisório(s) será aquele praticado pela LOCADORA no mercado 
de bocaçâo diana, caso as Partes nao definam entre si acordo diverso. 

III. DA MAJORAçAO DE QUANTIDADE DE VECULO(S) LOCADO(S) 
Cláusula Terceira: A LOCATARIA poderá, a quabquer tempo, solicitar novo(s) veiculo(s) a locação, além daquebe(s) 
previsto(s) inicialmente no QUADRO. Para tanto, deverá formular tab sobicitaçäo tormalmente (por esrito) a 
LOCADORA, que lhe apresentará proposta para Iocacão deste(s) novo(s) veiculo(s). 

Parágrafo Primeiro: Fica desde já estabelecido entre as Partes que a proposta a ser feita pela LOCADORA poder6 
não ter nenhuma rebaçäo corn 0(s) preço(s), prazo(s) e demais condiçöes estipulados inicialmente no QUADRO do 
presente instrumento. 

Paragrafo Segundo: Fica estipubado que a LOCADORA não estará obrigada a atender aos pedo de 	a9ijo da 
quantidade de veiculo(s) bocado(s). 

Parágrafo Terceiro: Na hipOtese de ser aceita, pela LOCATARIA, a proposta a ser feita pela LOCADORA para a 
rnajoracão da quantidade de veiculo(s) bocado(s), as Partes convencionam que formabizarão o aJmento do objeto da 
bocação deste instrumento por meio de aditamento contratual e da substituição do QUADRO, sendo que a nova 



redaçâo deste QUADRO oassar6 a vncular as Partes e a integrar 0 presente instrumento, na data da 
respectivo adibvc 

IV. DA REDUcA0 DA QUANTIDADE DE VEICULO(S) LOCADO(S) 
Cláusula Quarta: A quarmdade de veiculo(s) locado(s) nâo poderá ser reduzida unilateralmente, a exc 
exressarnente orevistos neste instrumento relatvos As rescisöes culposas. 

Paràgrafo Primeiro: A LOCADORA não poderá requerer a devoluçâo do(s) veiculo(s) locado(s) antes 
p.razc deste instrumento. desrnotwadarnente. salvo se pagar as perdas e danos sofridos pela 	 ru 

. pane, do Codigo Civil); 

Parágrafo Segundo: No caso de a LOCATARIA, unilateralmente e a seu ünico e exclusivo criteria, pretender 
ea1ver urn dos veiculos locados (ou mais de urn. ou todos) antes do término do prazo deste instrurnento, deverá 

n.oiflcar a LOCADORA de sua intenção antecipadamente, no prazo minima estabelecdo NO CAMPO 13 DO 
QUADRO. A multa, serã vista, calculada de acordo corn o estabelecido no mesmo CAMPO 13 DO QUADRO. 
ccesDcccjertte a este(s) veiculo(s), conforme segurida parte do Art. 571 do Codigo Civil. 

Parágrafo Terceiro: Nãc pagando a valor da referida multa neste prazo, passará a incidir sobre a respectivo valor, 
ercargos moratórios come os praticados no mercado financeiro, além de multa de 2%, tudo desde a vencimento, que 
será considerado come a data determinada para a entrega do(s) veiculo(s), conforme a notificaçäo a LOCADORA. 

V. DA VIGENCIA 
04:suL9 Qra' 0 prazo do presente Instrumento de Locacão corresponde ao numero de meses fixado NO CAMPO 

- 7 00 QUADRO, cuja contagem terá inicio na data em que a LOCADORA notificar da disponibilizar ou entregar a(s) 
ve(cub(s) a LOCATARIA. podendo ser renovado sob novo preco e prazo por acordo mttuo e por escrito entre as 
Panes Tratandose de locação de mais de urn veiculo, e sendo Os mesmos disponibitizadosfentregues em diferentes 
datas. a prazo do contrato será considerado individualmente para cada veiculo, de forma que cada urn do(s) 
velcuio(s) permaneça locado a LOCATARIA pelo prazo aqui previsto. corn inicio na(s) data(s) de 
dsponIbi1izaç5o/entrega estabelecidas nos TERMOS DE RECEBIMENTO DO VEICULO, subscritos peas prepostos 
da LOCATARIA. 

Parágrafo Primeiro: ApOs ser notificada da disponibilização do veiculo, a LOCATARIA fica obrigada, nos termos 
deste instrumento ao oagamento dos aluguéis e demais obrigaçöes contratuais, além de se responsabilizar par toda e 

aiuer despesa decorrente do transporte, guarda e conservação do(s) veiculo(s). Em caso de deterioração ou 
c~erecfmentcn do veiculo, par conta de caso fortuito ou força maIor, a LOCATARIA será a ünica responsável pela 
reparação. Se a LOCATARIA nâo tiver contratado a "Sistema de Leva e Trás", a presente obrigação perdurará 
ir~,,Jependenternente da retirada do veiculo, a partir do momenta em que a LOCATARIA tiver sido notificada da 
refenda disponibthzação do veiculo, uma vez que a contrataçáo já estará efetivada e a tradiçao do(s) veiculo(s) será 
rero ato de desenvolvmento regular da obrigacão contratual. 

Parágrafo Segundo: Nâo obstante o prazo de vigência da locação tenha inicio a partir da notificaçáo da 
disponbihzaç.ão dots) veiculo(s), este instrumento 0gera efeitos sabre as Partes que desde já estão vinculadas ao 
contrato e obr4gadas ac seu cumpnrnento. 

Paràgrafo Terceiro: Findo o prazo contratual sem que as Partes o tenham renovaao nos termos do caput da 
:resec'e c:asJia. a LOCATARIA deverá devolver 0(s) veiculo(s) no local, modo e forma estipulados pela 
LOCADORA. assim que quesVonada pela LOCATARIA, no horärio comercial de funcionamento da LOCADORA. E 
dc responsabilidade exciusiva da LOCATARIA a obtençâo da inforrnação perante a LOCADORA acerca do local, 
modo e forma de devoluçâo do(s) veiculo(s). Somente no momenta da devoIuça do(s) veiculo(s) locado(s) nos 
terrnos deste item é que cessará a Iocação. 

Paràgrafo Quarto: Por Qcasjào da devolucäo definitive de cada veiculo locado, a LOCADORA efetuará urna vistoria 
en caca vecu1o, acompanhada e cientificada palo(s) preposto(s) da LOCATARIA que tiver(em) sido encarregado(s) 
ca deoiuçáo do(s) veicutos). 0 resultado da(s) vistoria(s) será(ao) devidamente registrado(s) e a(s) documento(s) 
r'undo(s) da(s) vistoria(s) serâ(ao) hábit(eis) a embasar cobrança de eventuais avarias apuradas no(s) veiculo(s). 

Paràgrafo Quinto: Caso a LOCATARIA nao devolve o(s) veiculo(s) ao final do prazo deste instrumento e nem a 
renove nos term os do caput da presente clâusula, passarA a pagar pea locaçâo do(s) veiculo(Jro devolvido(s), 
valor correspondente ao preço cobrado pela LOCADORA nas locacOes avulsas e diáras ofertdasao püblico em 
geral, relativamente ao(s) veiculo(s) de categoria semelhante. 	 \ ) 
VI. DOS VALORES E DOS PAGAMENTOS 
Cláusula Sexta: Em conLraprestaçao 	locaço, a LOCATARIA se obriga a pagar a LO 'h. 	os 'salares 

estpulacos no CAMPO 2 DO QUADRO, deste contrato. 

Parágrafo Primeiro: Os valores referidos no caput serão devidos no mês da utilizaçao do(s) v 	p(s) que se 

referm A LOCADORA emitirá o documento de cobrança de tais valares, conforme as datas defiri,ds1io CAMPO 

600 QUADRO. 

.JI 



Paragrafo Segundo: Quaisquer outros valores devidos nos termos deste instrumento, tais como, mào Iinwo a rific
reembolso de despesas, pagamento de multas de trânstto, poderäo ser cobrados em periodicidade 	 1. 

bern como Os documentos de cobranca podem ser emitidos tanto no més como no més posterior verific o d6 
valor devido. 	 \, IP4E 

Parágrafo Terceiro: Se porventura quaisquer valores devidos nos termos deste instrumento náo forem co?O nos 
prazos aqu estipulados ou mediatarnente apôs a sua constatacão, sto não signficará novaçâo, perdào, renlncia OL 
qualquer outra forma de desoneraçâo da LOCATARIA, podendo a LOCADORA cobrar Os referidos valores 
posteriormente ou apOs o encerramento do prazo deste contrato. 

Parágrafo Quarto: 0 valor da contra prestação relativo ao pnmeiro mês de locação sera proporcional ao tempo em 
que a LOCATARIA estiver corn 0(s) veiculo(s) naquele més, que corresponderá ao periodo compreendido entre a 
data da disponibilização efetiva do(s) veiculo(s), e o ültimo dia daquele primeiro mès de locaçao. 

Parágrafo Quinto: Quando a data da devoução do(s) veiculo(s) pelo término do prazo da vgência contratual se der 
antes do Ultimo dia do més, o valor do documento de cobrança será apurado de nianeira proporcional (pro rata die) 
ao tempo decorrido entre o primeiro dia do mês e a data da efetiva devolução do(s) veiculo(s). 

Paragrafo Sexto: 0 valor referido no Parágrafo Quinto desta Clãusula será devido 5 (cinco) dias apôs a data de 
devolução do(s) veiculo(s) ou na data de vencimento prevista no CAMPO 6 DO QUADRO, a que vencer prirneiro. 

Paragrafo Sétimo: A LOCATARIA declara ter conhecimento que a(s) veiculo(s) objeto deste instrumento poderá(ãa) 
ser adquirido(s) pela LOCADORA através de operacão de arrendarnento mercantil ou através de operação de crédito 
e que os direitos de recebimento dos aluguéis ora previstos, poderào ser objeto de penhor a 
favor deste credor-financiador. Nesta hipótese, o pagamento dos aluguéis sera efetuado pela LOCATARIA, em 
caráter irrevogável e irretratável, em conta corrente de titularidade da LOCADORA, especIfica para tal firn, conta 
corrente esta a ser designada pela instituiçäo financeira credora, par escrito, corn anuência da LOCADORA. As 
Partes se declararn cientes de que os aluguéis não serão objetos de cessão de crédito e que a operaçao de garantia 
via penhor aqui descrita nao afeta a relacao juridica estabelecida entre as Partes por meio deste instrumento. 

Paragrafo Oitavo: No caso de mora no pagamento do aluguel ou de quaisquer outros valores devidos nos termos 
deste instrumento, incidirá sobre o respectivo valor encargos moratôrios como os praticados no mercado financeiro, 
além da multa de mora de 2% (dois par cento), tudo desde o vencirnento. 

VII. DO REAJUSTE DE PREOS 

Cláusula Sétima: Os valores referidos na Clãusula Sexta deste instrumento, bern coma, se aplicável, Os valores 
constantes NO CAMPO 8 DO QUADRO deste instrumento, seräo reajustados periodicamente, nos termos da 
legislacão brasileira, sempre que houver inflaçao. 

Parágrafo Primeiro: A periodicidade em que as reajustes ocorrerâo sera a manor permitida pela legislaç6o brasileira 
na epoca em que a inflaçäo ocorrer. Na data de assinatura deste instrumento a minima periodicidade permitida é de 
12 (doze) mesas. 

Paràgrafo Segundo: 0 reajuste do preço se dará segundo a variação acurnulada do indexador definido no CAMPO 8 
DO QUADRO, no periodo medido. No caso de extinçào do referido indice, será utilizado aquele que vier a substitul-lo 
ou outro indicado pela LOCADORA, que reflita a real variaçáa da inflação no periodo. 

Parágrafo Terceiro: As Partes ajustam ainda que, caso o acumulado do indexador definido no CAMPO 8 DO 
QUADRO, au outro indice estabelecido de acordo corn a paragrafo segundo, superar o percentual de gatilho 
estabelecido no mesmo CAMPO 8 DO QUADRO, em urn determinado periodo na vigOncia do contrato, as valores 
devidos pela LOCATARIA serão reajustados corn base neste indice acumulado do referido periodo, sendo 
compensado no reajuste periOdica. 

VIII. MANUTENçAO DO (S) VEICULO(S) LOCADOS 

Cláusula Oitava: As manutençôes preventiva e corretiva do(s) veiculo(s) serão realizadas pela LOCADORA, as, suas 
expensas ou a expensas da LOCATARIA, conforme disciplinado na Cláusula Nona, nas Centrais de Manuteriço da 
LOCADORA, oficinas credenciadas ou ainda em concessionários do(s) fabricantes do(s) veiculo(s) respedivos 
cadastrados para tal fim pela LOCADORA. 	

/ I 

Parágrafo Primeiro: Sem prejuizo das demais responsabilidades tratadas na Cláusula iJoia, 	a de 
responsabilidade da LOCATARIA as despesas relativas a reparação de pneus danificados, consur'r14 d c 	ustivel, 
higienização e Iavagem interna e externa do veiculo. 	

j 	/ \, 

Parágrafo Segundo: Considera-se "manutencãa preventiva" aquela a ser realizada de acordo Con IIn'açoes do 
fabricante do veiculo e necessária a averiquação das condiçöes de desgaste natural desse mesino veiculo e sua 



Gestão> 
respectva reparaçâo. quando necessário. Considera-se manutenção corretiva" aquela necessär;a i?araQão cf\ 
qiasquer danos verrflcados no veiculo locado que não oriundo de seu desgaste natural. 	1 

('FIs:b 
Parâgrafo Tercero Para fins deste instrumento, considera-se desgaste natural do veiculo' o desg 	ocaid'5 
er suas peças eou partes devido a sua utilizaço adequada, dentro dos 11mites de velocidade e condF1PE n/ 
egs1ação brasileira, em vias pübticas ou particulares prOprios a rodagem. 	 SO 

Parágrafo Quarto: Não se Inclul no desgaste natural, a reparaçâo de pecas e partes desgastadas elou dafricadas 
atém do prevLsto peto fabricante come decorrente de sua utilizacão natural. 

Paragrafo Quinto: A LOCATARIA se obriga a (I) agendar as manutençöes a serem efetuadas no(s) veiculo(s); e a. 
aesde que não tenha contratado o "Sistema Leva e Traz", conforme constante do CAMPO 9 DO QUADRO, (ii) levar e 
retwar o(s) veiculo(s) na Central de Manutençào ou nas oficinas credenciadas ou ainda nos concessionários dos 
fabricantes. conforme indicação da LOCADORA. 

Parágrafo Sexto: Caberá a LOCATARIA e seus prepostos a solicitaçao de reallzação das manutençôes preventivas, 
nos ,er-nos das exigêncas do fabricante e da 'Etiqueta de Revisâo" anexada ao(s) veiculo(s). conforme a 
quilometragem atingida. Para tanto, e responsabilidade C)nica e exciusiva da LOCATARIA acompanhar regularmente 
a qctometragern do(s) veiculo(s) a fim de constatar o memento necessário ao agendarnento da manutenção 
preventva perartte a LOCADORA. 

Parägrafo Sótimo: A solicitaçâo feita pela LOCATARIA a LOCADORA para a realizacão de manutencão preventiva 
(ager':ar-'.ento) deverá ser e4etivada per rneio da "Central de Atendimento de Manutençao" conforme dados 

do CAMPO 14.b DO QUADRO deste contrato. 

Parágafo Oltavo: A data e o local para a realizaçao da manutençao preventiva seräo designados pela LOCADORA 
aós o recebimento da respectiva solicitaçâo. devendo a LOCATARIA ser avisada previamente. A LOCATARIA, 
riesde que nao tenha contratado o Sisterna Leva e Traf, conforme constante do CAMPO 9 00 QUADRO, se 
resonsabifiza per levar e retirar a(s) veiculo(s) para manuteriçâo no local indicado pela LOCADORA. 

Paragrafo Nono: Case a LOCATARIA nâo solicite a manutenção preventiva nos termos do Parágrafa Sexto da 
presente Clusuta, e passando 1.000 KM da quilometragem estipulada para a revisâo se obrigarâ ao pagamento das 
rnesmas. bern coma as conseqUências advindas da nao realização acrescido de 20 % sobre a valor da avaria . Alérri 
,±sso. a LOCADORA poderá considerar a presente instrumento rescindido de pleno direito. por culpa da 
LOCATARIA. qua se obrigará ao pagamento da multa prevista nesta cláusula ate a devolucão do(s) veiculo(s), scm 
pre;zQ das demas penaldades previstas neste instrumento pela sua rescsão culposa. 

Paragrafo Décimo: Além da mutta acima prevista, a LOCATARIA ficarà obrigada a ressarcir Lode e qualquer valor 
rresponciente ac dana que a(s) veculo(s) vier(em) a sofrer em razão da não realizacao da manutenção preventiva. 

Paragrafo Décimo Primeiro: Cabe tambêm a LOCATARIA venficar coristantemente a permanéncia da 'Etiqueta de 
Revisãc que devera estar sempre anexada ao(s) veiculo(s). Case a "Etiqueta de Revisäo' venha a se extraviar ou se 
perder de rnanera a impossibilitar a verificação das exigências de manutençâo preventiva, a LOCATARIA deverá 

—.,avisar a LOCADORA acerca de tal fato imediatamente, sob pena de aplicação do disposto nos Paragrafos Nono e 
Déctrno da presente Cláusula. 

IX. RESPONSABIUZAçAO POR DANOS SOFRIDOS EJOU CAUSADOS NA UTILIZAçAO DO(S) VEICULO(S) 
LOCADO(S) 
Clàusula Nona: A LOCATARIA responderé integratmente, independentemente de culpa, pelos danos materials 
sofnccs eo(s) veiculo(s) locado(s) em virtude de colisâo, incêndio, "mau uso ou utilizaçao inadequada", ou outros 

eventos danosos, que veriham a detenorar 0(s) veiculo(s) parcial ou totalmente. Ainda, a responsabilidade pelos 
artos materia's. corporais, estéticos e/ou morais cue a LOCATARIA vier a causar a terceiros, estejam estes dentro 
i ora do(st veiculo(s) locado(s), também será de sua ünica e exciusiva responsabilidade, isentando quaisquer 

responsabitidades da LOCADORA. 

Paragralo Primeiro: A LOCATARIA responderã pelo valor integral do(s) veiculo(s) se ocorrerdeterioraçio total, 
ftilo ou roubo, independenternente da culpa. Considerar-se-á "deterioracão total" aquela cujç cutq oe reparação for 
wpsñor a 70% (setenta por cento do preco de mercada do(s) veiculo(s) vigente na ocasio do '' tro, apurado no 
cnrdodaCEciade de São Paulo. 	 \\\ 

\\ 

Parágrafo Segundo: Urna vez que a LOCATARIA tenha ressarcido a LOCADORA peIos'añ$ re ridos nesta 
Cláusula, se sub-rogara no direito de pteitear indenização contra aqueles que porventura tenham"sakisadoo dana. 

Parágrafo Tercelro: A LOCATARIA poderá aderir ao Plano de Cobertura de Acidentes e inlffs" (conforme 
ieterminado nos CAMPOS 3 E 4 DO QUADRO) que se constituirá come Anexo I ao presente iristrurnento, hipótese 
em que a responsabilidade pasta no caput desta Ctáusula fica revogada, e somente vo!tarã a ser válida e apticàvel 
se a LOCATARIA perder a direito ao referido beneficio. Não aderindo ao "Plano de Cobertura de Acidentes e 
Sr.istros", a responsabilidade pela manutenção corretiva e reposição do veiculo sinistrado, bern came pela 
rcenizaçâc porventura devida a rerceiros, se regerá somente pela presente Cláusula e nos termos da legislacão 
Brasiletra. 
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X. DA RESPONSABILIDADE PELA DOCUMENTAçAO DO(S) VEICULO(S) ALUGADO(S) 

- 

Clausula Decima: Todas as despesas regulares de documentaçao do(s) veiculo(s) serao de 
LOCADORA, tais coma emplacamento, licenciamento, seguro obrigatório e PVA. 	I 

Parágrafo Unico: Seräo de responsabilidade da LOCATARIA todas as despesas relativas a regulanzação da 
documentação do(s) veiculo(s) que verem a ocorrer p01 ato seu, ou de seus prepostos, resultante de negligéncia, 
mprudência, impericia, ma fé ou descumprimento das obrigaçães contratuals e/ou da tegsIaçao aplicável. 

XI. DA suBsTITutçAo DO(S) VE$CULO(S) E DA IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAçAO 

Ctáusula Décima Primeira: Não haverá substituição do(s) veiculo(s)locado(s), obrigando-se a LOCATARIA a 
permanecer corn o (s) mesmo (s) por todo o prazo de vigência da (ocaçao, prevista neste Instrumento, salvo nos 
casos excepcionais aqui previstos. 

Parágrafo Primeiro: Umavez assinado o presente Instrumento e seu QUADRO corn indicação do(s) veiculo(s) a ser 
(em) locado(s), a LOCATARIA nao poderá mais se retratar, sob pena de incidir na multa prevista no CAMPO 13 00 

QUADRO. 

Parágrafo Segundo: A LOCATARIA somente fará jus a substituicão do(s) vei culo(s) locado(s) na(s) hipOtese(s): (i) 

do 0(s) veiculo(s) originalmente locado(s) encontrar (em)se parado(s) para manutenção e se previsto no CAMPO 9 
DO QUADRO a condiçäo de substituiçao, ou ainda (ii) de 0(s) veiculo(s) originalmente locado(s) ser(em) objeto de 
furto, roubo eiou perda total, nos termos da Cláusuia Nona, desde quo a LOCATARIA tenha contratado o "Piano de 
Cobertura de Acidentes e Sinistros" e mediante a apresentaçào do Boletim do Ocorréncia ou documento equivalente 
nos prazos estipulados no CAMPO 12 00 QUADRO. 

Parágrafo Terceiro: Em sendo previsto no CAMPO 9 DO QUADRO a condição de substituição do(s) veiculo(s) 
locado(s), a LOCADORA substituirá 0(s) veiculo(s) no prazo constante desse mesmo CAMPO 9 00 QUADRO e 
polo tempo que durar a referida manutenção, par outro(s) veiculo(s) pertencente(s) a frota da LOCADORA, 
similar(es) ou nào, de acordo corn a disponibilidade. No que se refere a esta substituiçäo, a LOCADORA, estipularA a 
data para o recebimento do(s) veiculo(s) locado(s) e a entrega do(s) substituto (s) a LOCATARIA, bern coma a data 
para a retirada do (s) veiculo (s) locado(s), apôs a manutencão, e a consequente devoiução do (s) velculo (s) 
substituto(s) a LOCADORA. Na hipOtese de não devolucão do(s) velculo(s) substituto(s) no dia previamente 
estipulado pela LOCADORA, a LOCATARIA se responsabilizará pelo pagamento simultãneo do valor da locação 
do(s) veiculo(s) em manutenção e do(s) veiculo(s) substituto(s). 0 valor a ser atribuido pela iocaçao do(s) veIcuio(s) 
substituto(s) serã 0 mesmo valor atribuido a locaçäo do(s) veiculo(s) levado(s) a rnanutençäo, pelo periodo 
correspondente entre a data marcada para a troca dos velculos ate a efetiva substituição no local indicado. 

Xli. DA RESCISAO 

Cláusula DCcima Segunda: Qualquer urna das Partes poderà rescindr o presente instrumento quando a outra 
deixar de cumprir suas obrigaçOes contratuais. 

Paragrafo Primeiro: Para que se possa considerar rescindido este instrumento por inadimplemento a Parte 
prejudicada deverá notificar a Parte inadimpiente a firn de que a mesma regularize o cumprimento da obrigação, 
estabelecendo prazo razoável para a providéncia, que não poderá ser inferior a 07 (sete) dias e não superior a 30 
(trinta) dias. Nao sanado o inadimplemento dentro do referido prazo, será este instrumento considerado rescindido. 

Parágrafo Segundo: Lima vez rescindido este instrumento nos termos desta Cláusula, a(s) veiculo(s) deverá(ão) ser 
devolvido(s) na sede da LOCADORA ou outro endereço acordado entre as Partes, independentemente da causa ou 
da culpa pela rescisáo, no prazo máximo de 48 horas. 

Parágrafo Terceiro: Se a LOCATARIA incorrer em mora no pagamento de débitos relativos a este instruTento e for 
protestada polo respectivo valor, o mesmo poderá ser considerado rescindido de pieno direito por sua culpa. Neste 
caso. a LOCATARIA deverA devolver a(s) veiculo(s) nos termos do Parégrafo Segundo da presente CiAusuib. 

Parágrafo Quarto: 0 presente instrumento poderá ser rescindido unitateralmente pela LOCADORA caso a 
LOCATARIA, ou empresas coligadas, controladas ou controladoras: 	 I 

a) Tiver contra si decisão judicial quo venha a afetar a sua credibilidade e idoneidade; 
b) Impetrar pedido de recuperação judicial, ou de autofalência; 	 \ 	I 

C) Tenha a sua faiência decretada;  
d) Seja dissolvida judicial ou extrajudicalmente, parcial ou totaimente; 	 NJ 
e) Venha a ter a controle acionârio alterado, inclusive por sucessão hereditária; 
f) Fizer mat usa do (s) veiculo (s) iocado (s), por sI ou seus prepostos: 
g) Transferir os seus direitos ou repassar as suas obrigaçöes a terceiros, sem a prévia anue4a da-LOCADORA: 



Parágrafo Quinto: No caso de rescisâo deste instrumento par cupa da LOCADORA, a LOCADORA d9pagra 
LOCATARIA as perdas e danos que esta vier a sofrer (Art. 571, 1. parte, do Côdigo CvI); 

Parágralo Sexto: No caso de rescisão deste instrumento por culpa da LOCATARIA ou nos casos 

4reenda 

Paiagrafos Tercero elou Quarto da preserite Cláusula, a LOCATARIA deverá pagar a LOCADOR 
refeqerte as perdas e danos equvaente a soma dos alugueis mensais faltartes para o tim do prazo de 
neste instrurnento, nos termos a segunda parte do Art. 571 do COdigo Civil. Se a LOCATARIA pagar
multa a LOCADORA em ate cinco dias apOs a comunicaçâo da rescisão e envio de cobrança da referida  
rn desconto de 20% (vinte por cento) sobre a seu valor. pagar.do  entâo 80% (oitenta par cento) do valor dos 
ugués mensas fattantes ate a fim do prazo de tocação pasta neste instrurnento. 

Paragrafo Sétimo: Urna vez rescindido este instrumento, a LOCATARIA se obrigarâ a devolução do(s) veiculo(s) 
oca3os) nos termos do Parãgrafo Segundo desta clãusula, sob pena de incorrer em apropriação indébita bern coma 
aço de busca a apreensâo dos veiculos locados, onde a LOCATARIA arcará corn todas as despesas processuais 
ara reazaçâo do ato. 

Paragrafo Oitavo: Uma vez rescinthdo este instrumento, enquanto a LOCATARIA não devolver a(s) veiculo(s) se 
nará ao paganiento dos aiuguéis vgentes para a iocacão diana ofertada ao pUblico em geral pela LOCADORA, 

oara vecu1os da mesma categoria, sem preJuizo da muita contratual prevista nesta Cláusula e independentemente 
aS demais methdas que possarn ser tornadas pela LOCADORA. 

XHL DAS QBRIGAçOES GERAIS DA LOCATARIA 
Clausula Décima Terceira: São obngacães geras da LOCATARIA: 

a) A LOCATARIA. seus usuànos e prepostos, obrigarn-se civil e penaimente por todos Os atos praticados na posse e 
na comur,,to co (s) veiculo(s) locado(s), isentanco a LOCADORA de quasquer obrgacOes onde a LOCATARIA 
obnga-se a assumir a polo passivo de qualquer demanda proposta contra a LOCADORA, seja por meio de 
denncaçao a We ou par rneo de ação de regresso. excetuadas as hipOteses previstas no Anexo I, quando a 
LOCATARIA aderir ao Piano de Cobertura de Acidentes e Sinistros" e este estiver vigente para a hipôtese 
apresentada. independentemente de a LOCATARIA ter aderido ao "Piano de Cobertura de Acidentes e Sinistro&', a 
LOCATARIA, seus usuánios e prepostos se obrigarn a prestar toda e qualquer informação a LOCADORA que 
possarn ser relevantes e necessanas para a deslinde de qualquer ação civel ou penal relativa aos atos praticados na 
posse a na conducão do(s) veiculo(s) locado(s); 

A LOCATARIA deverà informar a LOCADORA. na  forma do CAMPO 10 DO QUADRO, a quilornetragern do(s) 
vecos iocadoks), para se proceder a aferição periódica relativa a franquia de quilometragem estabeiecda no 
CAMPO 2 DO QUADRO, nas hipOteses de franqua de quilometragem controlada. Caso a LOCATARIA não preste 
as refencas riformaçoes, na cobranç.a mensal relativa a locação do(s) respectivo(s) veiculo(s) serã acrescido 0 
percentuai previsto no CAMPO 10 DO QUADRO sobre a seu valor, a titulo de mutta, sem direito a compensa(;ão 
postrior e sem preuizo de cobrança do valor correspondente a eventual quilometragem excedente. 

c) Ao término do prazo de vgéncia deste instrumento de locaçao náo haverá prorrogacão par prazo indeterminado, 
devenøo a LOCATARIA proceder a devoluçao do(s) veiculo(s) no local indicado pela LOCADORA, em dia ütil e 

- horãno comercial. Ao proceder a devalução do(s )  veiculo(s), a LOCADORA fará urn "TERMO DE DEVOLUAO DE 
VEICULO", qua deverá ser assinado pela LOCATARIA elou por seu(s) preposto(s) que comparecer(em) para a 
respectEva devolução. 

d) Se porventura ocorrer algum defeto corn a sistema de apontamento de quilometragem (hodOmetro) do(s) 
ecuo(s), ou do(s) respectivo(s) lacre(s), a LOCATARIA deverá avisar imediatamente a LOCADORA, para que se 

pmceca a devda manutenção. 

$ To.,-".,as as despesas referentes a despachantes, advogados, Orgaos ptblicos e outras que se fizerem necessárias 
ra a tberação eiou regulanzação do(s) velculo(s) locado(s), em função de atos prati 	as pela LOCATARIA, seus 

usuärios ot prepostos. senão de unica e exciusiva responsabilidade da LOCATARIA. Caso a liberação e/ou 
reguanzaçãc do(s) veiculo(s) venna(m) a ser realizada(s) pela LOCADORA, todas as despesas que esta vier a arcar 
Para a referida fiaahdace serão cobradas da LOCATARIA nos mesmos moldes 	su a Sexta ou par cobrança 
en*itft 	a e.xclusivamerite para este fim. 

9 A LOCATARIA deverã efetuar o pagamento de todas as multas decorrentes dn 	ôess regras do trânsito, 
atertas e out.ras qua der causa na utilização do(s) veiculo(s) locado(s), por Si OiJ'uS prepostos, acrescidas da 
taxa oe adrnln4stração prevista no CAMPO 11 DO QUADRO. A cobrariça das referidas multas serâ efetuada pela 
LOCADORA t5o logo a mesma seja notificada pela Autonidade Administrativa cornpetente do cometimento da 
r.fração penalizacaa. Ainda, a cobranca ue tags vakres da LOCATARIA seré efetuada nos mosmos moldos da 
Ctãusula Sexta, ou per cobrança emitida Unica e exciusivamente para este firn. A LOCATARIA nâo poderá se 
esc.usar ao pagarnento sob a alegaçâo de que sejam indevidas, injustas ou improcedentes, ressalvando-se a seu 
dreito de apresentar, par sua prOpria iniciativa a a seus custos, recurso contra as muttas/penalidades, junto ao órgão 
administratvo comoetente. Havendo procedéncia do recurso, sem hipótese do revisão da decisão administrativa 
nesse senbdo. a LOCADORA se obnga a efetuar a devolução do valor anteriorniente recebido a titulo do pagamento 
oa muta 0 valor da taxa de adminstração. err qualquer hipOtese, náo será devolvido 6 LOCATARIA. Fica 
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resguardado, entretanto, o direito de a LOCATARIA cobrar o referido valor da adminstraçào pü 
danos emergentes' caso tenha comprovado ser indevida a autuação em regular processo admnistrat ou lu I lal.

,P Ed 
g) A LOCATARIA se obriga a informar por escrito a LOCADORA o nome do condutor do vetculo 
autuação, bern como fornecer as dacurnentos solicitados, corn o fim de prestar a inforrnação ao Orgão de con rote de 
tránsito de veiculos, nos termos da Iegislação naconal. 0 prazo para que a LOCATARIA informe a LOCAEYORA a 
name do condutor do veiculo, bern como forneça as docurnentos sohcitados é a previsto no CAMPO 11 DO 
QUADRO, a contar: (I) da autuação, caso o condutor do veiculo tenha assinado a notificaçäo da infraç5o no ato do 
seu cometimento junto a autoridade policial, ou; (ii) do pedido da LOCADORA, caso a condutor do veiculo nao tenha 
sida cientificado da autuaçãa no ato da infraçao. CASO A LOCATARIA NAO PRESTE AS REFERIDAS 

INFORMAçOES NO PRAZO CONSIGNADO, SE OBRIGARA AO PAGAMENTO DOS ACRESCIMOS EXIGIDOS 
PELA LEGISLAçAO BRASILEIRA PELA FALTA DE INDICAçA0 DO RESPONSAVEL PELA INFRAçAO. 

h) A LOCATARIA se obriga a estacionar e guardar o(s) velculo(s) em locals seguros. Caso venha a ocorrer qualquer 
espécie de dana. furto, roubo e incéndlo, em razão de 0(s) veIcuto(s) ter(em) sido estacionado(s) ou guardado(s) em 
local manifestamente inseguro ou ermo, a LOCATARIA será responsável pelo ressarcimento a LOCADORA, do valor 
de mercado (de acordo corn a Tabela FIPE) do veicuto furtado/roubado ou incendiado. 

I) A LOCATARIA se obriga a informar a autoridade policial / administrativa competente acerca de qualquer espécie 
de acidente, dana, furto, roubo, sequestro e incêndio etc., no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do 
momenta da ocorréncia dos fatos. 

J) A LOCATARIA se obriga a informar a autoridade policial / administrativa competente acerca do desaparecimento 
de veiculo(s), no prazo maxima de 24h (vinte e quatro horas) a contar do momenta em que perceber a sua auséncia. 

k) A LOCATARIA deverà entregar a LOCADORA o respectiva Boletim de Ocorrência ou dacurnento equivalente 
emitido pela administraçáo pUblica no prazo maxima definido no CAMPO 12 DO QUADRO, conforme 0 caso. 

I) As providéncias referidas nos itens i", 'j" e k" desta cláusula serào de responsabilidade da própria LOCATARIA, 
nao tendo a LOCADORA qualquer obrigaçäo de auxilio ou acompanhamento em qualquer das diligéncias junta a 
adrninistração püblica ou autoridade policial. 

m) A LOCATARIA será a ünica e total responsável par qualquer alteração que vier a realizar no(s) veiculo(s) 
locado(s), ou que vier a solicitar a LOCADORA, que modifique a configuraçãa disponibilizada pelo fabricarite ou a 
discriminada no CAMPO 2 DO QUADRO deste lnstrumento. 

n) Em hipOtese alguma a LOCATARIA poderA utilizar a logotipa, marcas, expressöes, denominacöes, produtos au 
qualquer outro elernenta de identificação da LOCADORA ou de empresa do grupo da LOCADORA, salvo prévia e 
expresso consentimento par escrito desta. 

a) Em hipótese de a LOCATARIA pretender personalizar a (s) veiculo(s) locado(s) por adesivos ou outros meios, 
deverà obter prévio e expresso consentimento por escrito da LOCADORA. 

p) Na hipOtese do item "a" acima, a LOCATARIA deverá devolver a velculo locado sem quaisquer marcas ou defeitos 
na pintura original, sob pena de se responsabilizar pelos custos incorridos pela LOCADORA para a restituição do 
veIculo ao seu estado original 

q) A LOCATARIA deverä confiar a direcao do(s) veiculo(s) locado(s) tao somente a usuárias autorizados, conforme 
informação fornecida previamente a LOCADORA, e tais usuários autorizados deverão ter, no mInimo, 21 (vinte e urn) 
anos completos, bern coma possuir carteira de habilitação ha pela menos dais arios. Na hipOtese do(s) veIculo(s) 
ser(em) conduzido(s) par usuário(s) não autorizado nos termos ora convencionados, a LOCATARIA perderá os 
direitos a que the assiste par meio deste Contrato e seu Anexo, inclusive, mas não limitado a, eventuais isençOes de 
responsabilidade sabre sinistros, quando a LOCATARIA aderir ao "Piano de Cobertura de 

Acidneste 
 inistros". 

XIV. DAS OBRIGAçOES GERMS DA LOCADORA 	 I 

t 	1/. 
Cláusuta Décima Quarta: São obrigaçOes gorais da LOCADORA: 

a) A LOCADORA deveré garantir a posse e o usa pacifico do(s) veiculo(s) locado(s) peIptesente lnstrumento por 
todo o seu periodo de vigència, respondendo par todo e qualquer prejuIza que por culpa1 sua a LOCATARIA vier a 
sofrer. 

b) A LOCADORA deverá garantir a qualidade a utilizacào integral do(s) veiculo(s) locado(s), salvo se a LOCATARIA 
não disponibilizar a(s) veiculo(s) para as manutencöes preventivas au nao disponibilizar a(s) veiculo(s) para 
manutençäo corretiva tao logo constate o defeito e/ou dano. 

c) Em hipOtese alguma a LOCADORA poderá utilizar no(s) velculo(s) locado(s), a togotipo, marcas, expressOes, 
denorninacães, pradutos ou qualquer outro elemento de identificação da LOCATARIA ou de empresa do grupa da 
LOCATARIA, salvo prévio e expresso consentimento por escrito desta. 



d) Por ocasâo do términc da vigêrica do presente Instrumento e da devoução do(s) veiculo(s) peta LOCATARIA a 
LOCADORA deverá receber o(s) mesmo(s), através de urn "Termo de Devofuçào de Veculo", onde será certifcado o 
estado Qeral do(s) veicuto(s) e assnado pelas Partes. ou seus prepostos. 	 eGestoc, 

.p c 
xv. DIsPosIçOEs GERAS 
Casa Dec4ma Qunta A1érn dos thretos e obrgacOes estabeleddos neste Instrurnento, aplcar-s FIE 	tes 
disposçOes gerais as Partes: 

Q. IP SE 	'•• 
a) A LOCADORA e a LOCATARIA não tern nenhurna relação juridica onde uma possa represent 
.eposz3s. aentes e empregados de uma em hipótese algurna poderào representar Os da outra. 

b) As expressôes *mau  uso e utiUzaçâo inadequada constantes do CONTRATO deverão ser interpreta os como 
sen:10 0 resultado de atos praticados pelo condutor do veiculo locado (I) que se mostrern em desacordo corn as 
indcacOes de uttzaçäo normal especiticadas pelo labricante desse mesmo veiculo; (ii) que exponham 0 velculc a 
sittaçoes extrernas; (iii) que se configurem como operaçães proibidas ou desaconselháveis para 0 VeiCuO dada suas 
caracteristicas; (w) que se configurem como infração grave ou gravissirna de acordo corn as normas de trânsito 
ventes no terntório nacionaL e (v) que sejarn praticadas corn cupa grave; entende-se por cupa grave a cupa 
crscente definida pea possibilidade de previsão do acontecImento, ou seja, o simples fato de a condutor ter 
assrno 0 riSCO de produzr o resultado lesivo. Este ato do condutor pode estar associado tanto a (a) indiferença 

a:tc ao resuttaco danoso, ou (b) ,A confIanca na habilidade para evitar o resultado danoso. c) As Partes declararn e 
recO•necern que não ha qualquer retação juridica entre as mesmas que possa responsabIizar uma delas pelos 
encargos trabahstas. previdenciários, securitários, sociats, fundiáno etc., da outra. Caso uma das Partes sofra 

aaer especie de açao judicial ou adrnnistrativa por referidos encargos da outra, esta outra deverá se 
---- responsabthzar por todos os custos. defesas, indenizaçoes e outros quaisquer encargos que a situacão possa the 

;erar. 

M As Partes se obrigam a manter total e completo sIgilo sobre as tnformacães comerciais e operacionais que tiverem 
acesso uma da outra em razão do presente Instrumento, näo podendo viotá-lo ou divulgá-to não so durante a sua 
igéncta. mas também pelo periodo de 10 (dez) anos apÔs o seu encerramento, sob pena de responder par todas as 
erdas e danos que eventualmente atingiren a Parte prejudicada, excetuados as hipôteses Ue fornecimento de 

ntormacoes par exigência legal e/ou judicial. 

e) Todos os atos. notificaçães ou comunicaçôes a serern feitos entre as Partes deverão proceder-se por escrito e 
remetos ao endereço descrito no CAMPO 14 DO QUADRO, sempre em atencao ao representante legal. No caso 
de rnudança de endereço, Os atos, notificacoes ou cornunicacôes aqui referidas deverão ser rernetidos para o local 
onde a sede administrativa e/ou gerenctat se tocalizar. ou diretamente ao representante legal. 

f Não averá qualquer alteração dete Instrumento que não seja par aditarnento contratual par escrito e assinado 
pelos r,eserttantes legats das Partes. LOCADORA e LOCATARIA declaram e aceitarn que qualquer alteração que 
no ced.ça :al forma não tera nenhurna eficácia vinculante as Partes. 

g) Ouaquer toerância de urna das Partes corn relação a outra, retativamente ao curnprimento ou não de alguma 
obr;açàc contratual aqui prevista, nao será considerada modificaçâo, novação ou renüncia a direito. mas tao 

—sornente meca lberattdade. 

h 0 presente Instrumento vincula as Partes, seus herdeiros eiou sucessores, a titulo singular ou universal, por ato 
inter vivcs ou causa mortis. 

No C.aSQ ce urna das Partes vir a sofrer aç.ao judicial em razâo do presente Instrumento, por ato ou fato que seja de 
responsabdade da outra, deverâ chamar esta outra a participar da ação, tao logo seja cientificada da mesma, 
através da forma processual adequada. Caso a tegislação processual não permita que se possa charnar terceiro a 
parcipar da açao. coma par exemplo, c impeditivo do Art. 280 do COdigo de Processo Civil, paraque não se perca 0 
&rerto a aço regressiva, a Parte acionada deverá cientificar a outra par meio idOneo a garantiro recebimento acerca 
&s termos da açâo, para que esta forneça Os elementos necessários a defesa e assuma o polo pasivo da demanda, 
se ossvei. 

D Quakuer das Partes que vier a cumprir sua obrigaçâo corn atraso Sc obrigará aqs ¶ca'c9\da mora, nào se 
dMxgando da mesma pelo pagarnento puro e simples da obrigaçâo principal. 	\\ \ 

, A LOCATARIA poderã, a seu ünico e exclusivo criteria e P01 conta prOpria. contrar gurc.Jacultativo contra 
anos 

 
no(s) veiculo(s) ou a terceiro(s). Entretanto, ainda que contrate referido 	 ci-Abicultativo, não estara a 

LOCATARIA exoa&ada de qualquer de suas obrigacôes previstas neste Instrumento. 

! Para drimir todo e qualquer conflito oriundo do presente Instrumento, as Partes elegem a Foro da Cidade de 
Goära -GO. corn renjncia a qualquer outro, par mais privilegiado que seja. 

m) E abngaçâo da CON TRATADA manter a regularidade fiscal durante toda a vigència deste instrumento, bern como 
aresertar regime de sujeiçâo tributária a qual submete, informando e comprovando o recolhimento de todos Os 
tnbutos afetos a prestaçâc dos serviços objeto do presente instrurnento, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE. 
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n) E motivo de rescisào contratual o térmIno do Contrato de Gestào n°. 08/2021-SES/GO, a qualquer ten po, sern 
justificativa, mediante notificaçäo por vias inequivocas corn efcáca imediata. 

o) A CONTRATADA deverá emitir NOTA FISCAL para cads perlodo de apuraçäo dos servicos, contendo Os 

seguintes dados. nesta ordem: 

a) CONTRATO DE GESTAO N°. 08/2021-SES/GO 

b) CPS W. 09412021 

c) OBJETO: Serviços de locação de veiculo 

d) PERIODO: més/ano 

e) Serviço prestado e/ou relacionado ao Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros 
Machado (HERSO) 

f) DADOS BANCARIOS (ou boleto de pagamento) 

p) Para liberaq,6o do pagamento A CONTRATADA deverä apresentara as seguntes certidöes Negativas de débto: 

a) Prova de regularidade corn a Fazenda Federal, mediante Certdäo Conjunta de débitos relativos a Tributos 
Federals e da Divida Ativa da União, que abranja inclusive a regularidade relativa as contribuicöes previdenciárias 
e socials; 

b) Prova de regularidade corn a Fazenda Estadual de Goiás, mediante Certidäo Negativa de Débitos relativos 
a Tributos Estaduals; 

c) Prova de regularidade corn a Fazenda Municipal, mediante Certidão Negativa de Débitos relativos acs 
Tributos Muncipas, no caso de obras e serviços; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, através da 
apresentacão do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

e) Prova de regularidade corn a Justica do Trabalho: 

E por estarem as Partes, assirn, justas e contratadas, firmarn o presente Instrument ,o 	2 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testernunhas instrumentárias e presenciais, q i'mbéo subscrevern, para todos os 
fins e efeitos legais. 

DECLARAMOS QUE LEMOS TODAS AS CLAUSULAS E CON I 	VDESTE CONTRATO NAO HAVENDO 
NENHUMA DUVIDA SOBRE 0 MESMO. 

Goiânia, 22 deoutrd?. 

OVAL ALUGUEL DE V 	Los EREL1J 
CNP405 5827I0001-96 

LC -CCARl LUCAS 
Diretor. 

CPF - 227.832.290-72 
RG –200.732.757-6 

Assirado de forma digital por 
EDUARDO PEREIRA 	EDUARDO PEREIRA 

RI BEI RO:48468088 1 53 R18E1RO484680881 53 
Dados: 2021 .10.22 15:56:01 -0300' 

LOCATARIA 	- 
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 

CNPJ 18.176.322/0002-32 
EDUARDO PEREIRA RIBEIRO. 

CPF: 484.680.884-53 
RG: 2352091 SSP GO 
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