
         

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES:
              

 inscrito  as  órdens
revisionais contra juros abusivos sob o nireº .18 - 8 - 0019080-7, estabelecido .

LOCATÁRIO: 

...............,  brasileiro,  ..................  (estado  civil),  ......................  (profissão),
portador do RG nº ........................, inscrito sob o CPF sob o nº ....................., residente e
domiciliado na rua ...................., nº ..........., Bairro ..............., em ............................/UF :     .
        
       
 

        As partes  acima  identificadas  têm,  entre  si,  justo  e  acertado  o  presente
Contrato de Locação de Automóvel por Prazo Determinado, que se regerá pelas
cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.
       
        

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula  1ª. O  presente  contrato  tem  como  OBJETO  a  locação  do  automóvel
marca  .........A  escolher  .......,  modelo  .....Vide  Lista  de  Estoque  ............,  ano  .....--........,
cor ...........--......,  sem restrição, de propriedade da LOCADORA.

Cláusula 2ª. O veículo alugado terá quilometragem livre, para utilização em todo o
território de .Brasil  ,  e  o  LOCATÁRIO se responsabilizará pelo motorista dos do
veículo, não havendo qualquer ônus para o LOCADOR.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR PRAZO DETERMINADO 2019 / à 2023

LOCADOR: 2019 – ...... (Ordem Advocatícia Revisionais) –



DO USO

Cláusula 3ª. O automóvel, objeto deste contrato, será utilizado exclusivamente pelo
LOCATÁRIO ou por outrem por si indicado e com aceitação expressa do LOCADOR,
não sendo permitido o seu uso por terceiros que não nessas condições, sob pena de
rescisão contratual.

DA DEVOLUÇÃO

Cláusula 4ª. O LOCATÁRIO deverá devolver o automóvel ao LOCADOR nas mesmas
condições em que estava quando os recebeu, respondendo pelos danos ou prejuízos
causados, excetuando-se os danos oriundos do desgaste natural dos equipamentos e
a deterioração pelo tempo.  Quanto melhor o estado do veículo devolutivo maior
acresce o crédito desconto para a próxima possível nova locação veicular .

DO PRAZO

Cláusula 5ª. A presente locação terá o lapso temporal de validade de .1460 dias,

automóvel deverá ser devolvido.

        

Cláusula 6ª. O LOCATÁRIO poderá, a seu critério, renovar o contrato de locação 

por maior período, bastando, para isso, simples comunicação escrita ao LOCADOR, 

que deverá concordar com tal pedido. 

        
DA RESCISÃO

Cláusula 7ª. É assegurada às partes a rescisão do presente contrato a qualquer
momento, desde que haja comunicação à outra parte com antecedência mínima de
30 (trinta) dias.
      

Cláusula 8ª. O descumprimento de qualquer  das cláusulas  por parte  dos contratantes

iniciando no dia ......./../2019 e terminando no dia ......../../2023, data na qual o



ensejará  a  rescisão  deste  instrumento  e  o  devido  pagamento  de  multa,  pela  parte

inadimplente no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor total  pago pela

locação.

      

DO VALOR DOS ALUGUÉIS E DO PAGAMENTO 

Cláusula 9ª. O valor integral do contrato, pela locação do veículo objeto do presente
contrato, durante o período aençado, totalizará R$ ......... (............ reais).
 

Cláusula 10ª. O pagamento dar-se-á da seguinte forma: R$ ......... (....... reais) a serem

 

DO FORO
       
Cláusula  11ª. Para  dirimir  quaisquer  controvérsias  oriundas  do  CONTRATO,  as
partes elegem o foro da Comarca de ........................../AC.
      
        Por estarem assim justos e contratados,  firmam o presente instrumento,  em
duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

        

       

 

                                                                                                                                                                                 
            LOCADOR                   LOCATÁRIO

pagos em ..../..../2019; R$ ......... (....... reais) a serem pagos em ..../..../2020; e R$ .........
(....... reais) a serem pagos em ..../..../2021; e R$ ......... (....... reais) a serem pagos
em ..../..../2022; e R$ ......... (....... reais) a serem pagos em ..../..../2023. 

.............................................../AC, ...... de ........................ de 2019.


