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Contrato n. 037/2012-2014
Instrumento jurídico-administrativo de locação de veículos e outras avenças, entre
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul - CAU/MS e
Volans Tour Viagens e Turismo Ltda - ME - ILYX RENT A CAR
Através do presente instrumento particular, subordinado aos preceitos do regime jurídico de direito público,
previsto na Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, que fazem entre si,
CONTRATANTE (LOCATÁRIO): CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL,

autarquia federal criada através da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, inscrita no CNPJ sob n.
14.807.913/0001-29, com sede na Rua Espírito Santo, 205, esquina com Avenida Afonso Pena, CEP 79020-080,
Campo Grande-MS, representado neste ato por seu Presidente, Arquiteto e Urbanista Osvaldo Abrão de Souza,
brasileiro, casado, inscrito no CPF 081.788.101-82, residente e domiciliado nesta Capital.
CONTRATADA (LOCADORA): VOLANS TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME - ILYX RENT A CAR, pessoa jurídica
de direito privado, CNPJ n. 09.084.621/0001-75, com sede na Rua Gal. Uma Figueiredo, 44, Bairro.Santo
António, CEP 79.100-280, nesta cidade de Campo Grande-MS, Inscrição Municipal 0012954300-0, isento de
Inscrição Estadual representada neste ato por LUZIA ERONDINA CORRÊA, brasileira, casada, gerente comercial,
inscrita no CPF sob n. 176.708.531-15, portadora do RG n. 934.445 SSP/MS, residente e domiciliada na Rua
Prefeito Deusdeth de Carvalho, 67 - Bairro Monte Castelo - Campo Grande - MS.
Celebram e firmam o compromisso de locação de veículos e outras avenças, para o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Matos Grosso do Sul - CAU/MS, mediante as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PROCEDIMENTO

1.1. 0 presente Contrato obedece aos termos do processo administrativo respectivo, com propostas, análise de
mercado e justificativa de Dispensa de Licitação, conforme disposição do art. 24, inciso l, da Lei n9 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. A locação de um veículo Gol G6, 1.0, económico, com ar, CD, DH, 4P, vidros e travas elétricas, de
propriedade ou posse da Locadora, com todos os equipamentos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, em
perfeitas condições de uso e segurança, conforme impresso denominado "chek-list de veículo", que faz parte
integrante do presente instrumento.
2.2. A locação far-se-á no pacote de 2.000 km por mês, com o valor de 0,50 {cinquenta centavos), por kilometro
excedente.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. A LOCADORA deve entregar o veículo contendo todos os equipamentos exigidos pelo Código de Trânsito
Brasileiro e estando em perfeitas condições de uso e segurança, constatadas pelo LOCATÁRIO, seu preposto
e/ou motorista adicional, conforme relacionado no impresso denominado "Chek-List de Veículo" que, firmado
pelas partes contratantes, passam a fazer parte integrante do presente contrato.
3.2. Conceder ao Locatário a posse precária do veículo durante o período contratado, nos termos da legislação
civil em vigor.
3.3. Entregar ao LOCATÁRIO, o VEÍCULO solicitado ou similar, devidamente revisado, limpo, abastecido, em
perfeitas condições satisfatórias de uso e com sua documentação em ordem.
3.4. Proceder a reserva, por grupo de veículos, quando solicitada a respeito, e desde que tenha veículos
daquele grupo disponível. As reservas serão confirmadas somente pelo grupo de veículos. Caso seja feita a
confirmação pelo grupo e não havendo disponibilidade será locado veículo do grupo imediatamente superior,
sem ónus adicionai para o LOCATÁRIO.
3.5. Garantir a reserva do VEÍCULO pelo prazo de até 02 (duas) horas após o horário previsto para a retirada /j
do VEÍCULO, desde que esta hora de tolerância esteja dentro do período de funcionamento normal d
LOCADORA.
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3.6. Quanto a proteções para Cobertura de Riscos:
3.6.1. conceder ao Locatário proteção especial ou parcial para cobertura de riscos em caso de furto, roubo,
incêndio ou colisão, exclusivamente do veículo locado, até os limites constantes no folheto de informações
e/ou tarifas vigentes nos balcões da Locadora, com a participação obrigatória, mencionada no presente
instrumento.
3.6.2. conceder ao Locatário a proteção parcial para ocupantes do veículo locado e para terceiros, quando
devidamente contratada, para assim obter cobertura de riscos até os limites estabelecidos nos folhetos de
informações e/ou tarifas vigentes especificadamente quanto a:
3.6.2.1. danos materiais causados a veículos de terceiros;
3.6.2.2. danos corporais causados a terceiros;
3.6.2.3. danos corporais causados a ocupantes do veículo alugado
3.7. Prestar ao LOCATÁRIO, em horário comercial, assistência técnico-mecânico tendentes a manter o veículo
locado em perfeito estado de uso, ou, se julgar necessário, proceder a sua substituição. No caso de
substituição do VEÍCULO, aplicar-se-ão ao veículo substituto todos os termos e condições do presente
CONTRATO DE LOCAÇÃO, bem como novos valores de co-particípações em caso de sinistro se o veículo
substituto for de grupo diferente do VEÍCULO inicialmente locado ao LOCATÁRIO.
3.7.1. Sem prejuízo do disposto na cláusula acima, o LOCATÁRIO desde já concorda e reconhece que a
LOCADORA não efetuará a substituição do VEÍCULO nos casos de furto, roubo, incêndio, colisão, apropriação
indébita, apreensão do VEÍCULO pelas autoridades competentes em razão de ato e/ou fato causado e/ou de
responsabilidade do LOCATÁRIO, perda/furto/roubo de chaves e documentos ou pane por uso inadequado.
3.8. Correrão por conta da LOCADORA às despesas de manutenção preventiva e corretiva, excetuando-se
combustível, consertos de acessórios e pneumáticos, vidros, lavagens, lubrificação e despesas decorrentes de
colisão e/ou as ocasionadas por mau uso ou utilização inadequada do VEÍCULO.
CLAUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO
4.1. Responsabilizar-se pela guarda e correto uso do veículo enquanto durar a locação, utilizando-o em
conformidade com as especificações do fabricante, em leitos carroçáveis adequados e em vias urbanas e
estradas oficiais, abstendo-se da díreção perigosa e de transportes que possam prejudicar o desempenho ou
a integridade do veículo e seus acessórios. SOB PENA DE RESPONDER PELO SEU MAU USO DO VEÍCULO.
4.2. Minimizar as possibilidades de danos, furto ou roubo, não abandonando o veículo, nem transferindo sua
posse a terceiros e, quando estacionar, fazer uso do alarme, cadeado, ou por outro meio inibitório à
ocorrência de danos, furto ou roubo, sempre visando defender e proteger o veículo locado, não o deixando
em locais ermos ou perigosos, devendo, preferencialmente, deixá-lo estacionado em parqueamentos ou
estacionamentos, especialmente destinados a tal fim.
4.3. Devolver o veículo à Locadora na data prevista no Contrato de Locação, sob pena de configurar-se
Apropriação Indébita, incorrendo o Locatário nas cominações previstas no presente instrumento.
4.4. Devolver o veículo na Locadora nas mesmas condições em que o recebeu. A devolução poderá ser feita
na Locadora ou qualquer outro endereço na cidade de Campo Grande - MS, na forma estabelecida no
presente instrumento.
4.5. Comunicar, IMEDIATAMENTE, à Locadora toda e qualquer ocorrência com o veículo locado e, logo após,
comunicar às autoridades policiais, em caso de roubo, furto {inclusive de acessórios} e acidentes envolvendo
ou não terceiros, fazendo lavrar e apresentar à Locadora o respectivo Boletim de Ocorrência no prazo máximo
de 72 horas, ou seu protocolo em, impreterivelmente, 24 horas após a ocorrência, sob pena de perda da
cobertura de riscos contratada.
4.6. Impedir que terceiros não especificados como motorista(s) adicional(Ís) conduzam o veículo locado, sob
pena de perder às coberturas de riscos contratadas e assumir todas as responsabilidades e obrigações
financeiras decorrentes do aluguel do veículo, inclusive danos morais, materiais e pessoais causados a
terceiros, bem como danos causados ao veículo locado.
4.7. No término do contrato devolver o veículo e acessórios, nas mesmas condições em que o recebeu,
conforme consta do formulário "Check-List de Veículos", admitindo, tão somente, o desgaste natural pel
uso regular, de acordo com as recomendações do fabricante impressas no manual de instruções q
acompanha o veículo, inclusive reabastecido.
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4.8. Dar imediato aviso à LOCADORA da necessidade de reparos no veículo para a prevenção de quebras ou
acidentes.
4.9. Conduzir o veículo em estrita obediência às Leis de Trânsito Brasileiro e abstendo-se terminantemente
de:
a) rebocar, guinchar ou empurrar outro veículo usando o veículo locado;
b) participar de provas desportivas, competições ou testes de velocidade;
c) transportar mercadorias ou materiais não permitidos por lei, inflamáveis ou explosivos, ou cujas dimensões
e/ou características sejam incompatíveis com as respectivas especificações do veículo;
d) utilizar o veículo locado para ensino de condução ou ambulância;
e} autorizar ou entregar a condução do veículo locado à pessoa sob influência de álcool, narcóticos, drogas ou
qualquer tipo de substância entorpecente.
f) conduzir o veículo sob a influência de substâncias que possam comprometer a qualidade de seus reflexos
(sejam elas prescritas ou não).
4.10. Permitir, a qualquer tempo, na vigência da locação, e em qualquer local, a livre vistoria por
representante credenciado da LOCADORA, independentemente de qualquer aviso preliminar.
4.11. Responsabiíizar-se pelo seu motorista, ou outrem por ele nomeado e indicado como condutor adicional
no Contrato de Locação, devendo sempre exigir a habilitação legal especificada para a condução do veículo
locado, e plena capacidade civil, devendo, ter mais de vinte e um anos de idade.
4.12. Acatar as despesas que lhe forem debitadas em decorrência do aluguel conforme previsto no presente
contrato, mesmo que tenham sido apuradas após o fechamento do Contrato de Locação.
4.13. Responsabilizar-se pelo pagamento das multas decorrentes de infração de trânsito no período em que o
veículo esteve sob sua responsabilidade.
4.14. Vistoriar cuidadosamente o veículo no momento da sua devolução, devendo retirar todo e qualquer
pertence pessoal, documentos e/ou valores, isentando desde já a LOCADORA de qualquer responsabilidade
sobre esses bens.
4.15. Devolver o veículo com a quantidade de combustível com que o recebeu sob pena de ser cobrado o
combustível faltante, acrescido da taxa correspondente ao serviço extra prestado.
4.16. Manter o VEÍCULO em bom estado de conservação, observando a recomendação do fabricante e da
LOCADORA em relação à manutenção e às revisões em razão de quilometragem. Observar, ainda, a
necessidade de manutenção dos níveis de água e óleo, quando rodar por longas distâncias e/ou situações de
uso que demandem tal atenção e substituir o VEÍCULO no local indicado pela ILYX RENTA A CAR no caso da
quilometragem do VEÍCULO ESTAR NA FAIXA DE 500 (QUINHENTOS) QUILÓMETROS DA PRÓXIMA REVISÃO
INDICADA PELO FABRICANTE DO veículo.
4.16.1 No caso de o LOCATÁRIO não efetuar a substituição do VEÍCULO que estiver na faixa de 500
(quinhentos) quilómetros da próxima revisão indicada pelo fabricante do VEÍCULO e por conta desse fato o
VEÍCULO vier a perder a garantia do fabricante, o LOCATÁRIO será responsável por todos os ónus decorrentes
da perda de garantia do VEÍCULO.
4.17. Atender as orientações da LOCADORA nos casos de necessidade de remoção do VEÍCULO, utilizando-se
única e exclusivamente do serviço de reboque prestado pelo sistema de assistência 24 horas oferecido pela
LOCADORA. A OPERAÇÃO DE REMOÇÃO, tal como descrita nesta cláusula, deverá ser previamente autorizada
pela LOCADORA.
4.17.1. É vedada expressamente ao LOCATÁRIO a solicitação de serviço de reboque a terceiros, sob pena de
cancelamento automático das coberturas contratadas, sendo, nesses casos, o LOCATÁRIO responsável por
todas e quaisquer despesas provenientes desta ação. Em caso de colisão, o serviço de assistência 24 horas
acompanhará o LOCATÁRIO ao posto policial para registro da Ocorrência Policial.
4.17. Aceitar que a Locadora promova, pelos meios processuais de que venha a dispor, o seu chamamento
aos feitos judiciais promovidos por terceiros decorrentes de eventos com o veículo locado, cabendo-lhe
assumir o pólo passivo nas demandas, inclusive quanto aos valores que excedam as coberturas previstas para
assunção de responsabilidade financeiras e/ou para assegurar os direitos regressivos da Locadora.
4.18. O LOCATÁRIO assume exclusiva responsabilidade pelo transporte de menores no VEÍCULO, inclusive,
quanto à instalação dos equipamentos para transporte de crianças, conforme a Resolução CONTRAN n9 27
de 28 de maio de 2008, e/ou norma que venha a substituí-la, obrigando-se-à comunicar aos condutorj
autorizados do VEÍCULO a necessidade de cumprimento desta cláusula.

^
^

Fls:
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

^\

CLÁUSULA QUINTA - PRAZOS, ENTREGAS E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO

5.1. A presente contratação é mensal, sendo que o período mínimo para locação de veículo é de 30 (trinta)
dias, correspondente a diárias compostas de 24 (vinte e quatro) horas.
5.1.1. o período mínimo de locação se inicia a partir da efetiva entrega do veículo ao locatário.
5.2. Ultrapassado o prazo mínimo previsto na cláusula 5.1., o LOCATÁRIO poderá devolver o veículo antes do
término do contrato, em horário comercial, no local consignado no Contrato de Locação a não ser que as
partes venham a determinar, por escrito, outro local, sendo que será concedido ao LOCATÁRIO, 02 (duas)
horas de tolerância para a devolução, em horário comercial.
5.2.1. Na hipótese da devolução do veículo antes do término do contrato, a LOCATÁRIA se obriga ao
pagamento de uma locação pelo período mínimo de 15 (quinze) dias.
5.3. Caso o LOCATÁRIO resolva devolver o veículo em local diverso daquele estabelecido no Contrato de
Locação, deverá comunicar sua intenção de imediato à LOCADORA.
5.4. Será cobrada uma taxa de retorno, quando o veículo for devolvido fora do município onde se originou a
locação.
5.4.1. A taxa de retorno será calculada com base na distância em km entre o município de origem e o de
retorno, através da multiplicação do valor constante no Contrato de Locação pela distância obtida.
5.5. Se a devolução do veículo ocorrer após a hora e data previstas para o término da locação, excedendo,
inclusive, a hora de tolerância concedida, será cobrada horas extras, à razão de 1/6 da diária de 24 horas
contratada, até o máximo de 4 horas. Para efeito de cobrança, quando ultrapassada a hora de tolerância, as
horas extras serão contadas a partir do horário originalmente previsto para a devolução do veículo, até o
limite de 4 horas. Após 4 horas extras será cobrada uma nova diária do veículo.
5.5.1. O prazo limite para a devolução do veículo será de 24 horas após o horário previsto no Contrato de
Locação, estando o Locatário sujeito às normas previstas no item 4.7.
5.6. A não devolução do veículo locado no prazo limite estipulado no item 4.2. ensejará a perda de todos os
descontos e tarifas especiais eventualmente concedidos, sendo então aplicada a TARIFA BALCÃO (disponível
em folheto próprio) e implicando também a imediata adoção de medidas judiciais, inclusive a Busca e
Apreensão do veículo e/ou lavratura de Boletim de Ocorrência por Apropriação Indébita, cabendo ao
Locatário ressarcir a Locadora de todas as despesas oriundas da retenção indevida do bem, arcando ainda
com todas as despesas judiciais ou extrajudiciais que a Locadora tiver para efetuar a busca, apreensão e
efetiva reintegração da posse do veículo.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS
6.1. O valor do aluguel para fins de remuneração da locação será de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos
reais) mensais, composto pela soma de todos os itens apuráveis no fechamento do Contrato de Locação, tais
como: diárias; diárias extras; horas extras; quilómetros rodados; proteção diária para cobertura de riscos;
taxas de entrega e devolução do veículo; participação obrigatória;
6.2. Além do valor acima, poderá ser acrescentado ao valor do aluguel:
6.2.1. pagamento ou reembolso referente a rebocamento ou guinchamento do veículo, em caso de acidente,
bem como as despesas de diárias e taxas de depósitos de órgãos de trânsito, assim como serviços
profissionais de advogados e/ou despachantes para liberação do veículo;
6.2.2. as respectivas avarias do carro alugado quando não cobertas pela proteção contratadas, sendo do
conhecimento do Locatário que pneus, para-brisas e acessórios não são cobertos por nenhuma das proteções
disponíveis;
6.2.3. lucros cessantes à base do preço da diária contratada, em caso de furto, roubo, colisão e apropriação
indébita em casos em que houver a perda do direito da proteção;
6.2.4. valores que excederem a participação obrigatória; combustível, avarias e indenizaçoes contratualmente
previstas; lucros cessantes devidamente comprovados; multas decorrentes de infração de trânsito, taxa de
retorno quando o veículo for devolvido em local diferente de sua retirada; lavagem do veículo; despesas para
a reposição das chaves e/ou documentos do veículo locado em caso de perda, roubo ou furto dos mesmos;
6.2.5. taxas e/ou impostos municipais, estaduais ou federais que porventura venham a ser instituíd
quaisquer outras taxas/reembolsos constantes nos folhetos de informações e/ou tarifas vigentes.
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6.3. No caso de a locação ser diária controlada por quilometragem, constatada a violação do lacre do
hodômetro e/ou velocímetro do VEÍCULO, o LOCATÁRIO deverá pagar a tarifa de quilometragem excedente
de 250 (duzentos e cinquenta) quilómetros por dia de locação.
6.4. O Locatário declara ter pleno conhecimento da tabela de preços da Locadora, com a qual concorda, e que
passa a fazer parte integrante do presente contrato.
6.5. Observadas as condições contratuais e os critérios preestabelecidos na aferição do total a pagar e a
restituir, o LOCATÁRIO, com o assentimento da LOCADORA, reconhece, desde já, liquidez e certeza ao
respectivo débito ou crédito, lançado no campo próprio, no Contrato de Locação, para todos os efeitos de
direito.
6.6. O pagamento devido pela locação far-se-á mensalmente, a cada 30 (trinta) dias de locação, mediante
fornecimento do documento fiscal respectivo pela LOCADORA.
6.6.1. No caso de devolução do veículo antes do término do contrato, o pagamento da quinzena será feita
após a devolução do veículo, mediante fornecimento do documento fiscal respectivo pela LOCADORA.
6.7. A prorrogação da locação deverá ser comunicada pelo LOCATÁRIO à LOCADORA com no mínimo 48
(quarenta e oito) horas de antecedência ao término do CONTRATO DE LOCAÇÃO (especificando no respectivo
campo do Contrato de Locação} e, uma vez aprovada a prorrogação pela LOCADORA, o LOCATÁRIO deverá
comparecer pessoalmente na LOCADORA, até a data original prevista para a devolução do VEÍCULO.
6.7.1. Independemente da assinatura da prorrogação do CONTRATO DE LOCAÇÃO, o LOCATÁRIO concorda e
reconhece desde já que será única, exclusiva e integralmente responsável por todas as multas lavradas por
infrações de trânsito cometidas durante o período em que permanecer com o VEÍCULO, ainda que não tenha
assinado a prorrogação do CONTRATO DE LOCAÇÃO, bem como pelo pagamento de eventuais agravos
decorrentes da não aceitação peias autoridades de trânsito da indicação do LOCATÁRIO como condutor do
VEÍCULO pela falta de assinatura em instrumento de prorrogação da locação.
6.7.2. Se constatado pela LOCADORA que o LOCATÁRIO está utilizando o veículo locado com negligência,
imperícia ou imprudência, poderá dar por rescindida a locação, independentemente de qualquer notificação
judicial ou extrajudicial e, sem maiores formalidades, proceder à retomada e ou recolhimento do veículo, sem
que isso enseje ao LOCATÁRIO, qualquer pretensão ou ação de natureza indenizatória, reparatória ou
compensatóría, a qualquer tempo.
CLÁUSULA SÉTIMA- DO INADIMPLEMENTO
7.1. NÃO PAGAMENTO DO ALUGUEL E/OU VALORES CONTRATUALMENTE PREVISTOS:

7.1.1. Ocorrendo inadimplemento poderá a LOCADORA emitir duplicata, em nome do LOCATÁRIO (devedor),
com vencimento, "à vista", e o valor correspondente à somatória do débito em mora, sobre o qual incidirá
multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do débito, a título de cláusula penal; juros legais; e correção
monetária, desde a data do vencimento até a do efetivo pagamento, calculada de forma e segundo fixado por
lei, ou, na sua falta, pela variação do índice Geral de Preços de Mercadorias, da Fundação Getúlio Vargas
(IGPM).
7.2. DA NÃO DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO:
7.2.1. Observando-se a hipótese aqui prevista, estará o LOCATÁRIO obrigado a pagar, até a data efetiva da
restituição do veículo, em perfeitas condições de uso e abastecido, o valor correspondente à tarifa diária em
vigor na época em que ocorrer a devolução, mesmo que a tarifa original deste contrato, em função de seu
prazo, seja semanal, mensal, ou até mesmo promocional.
7.2.2. Aplicar-se-á o disposto em 7.2.1 pelo prazo necessário se a LOCADORA necessitar buscar o veículo em
local diverso ao estabelecido para a sua devolução, correndo, ainda nesta hipótese, por conta do LOCATÁRIO,
toda e qualquer despesa decorrente de tal fato, judiciais ou extrajudiciais, tais como, exemplificadamente, as
correspondentes ao transporte do condutor, seus salários, inclusive acréscimos impostos pelas Legislações
Trabalhistas e Previdenciárias, manutenção e sua estadia, combustível do veículo, seguro, frete,
licenciamento e outras despesas porventura existentes.
7.2.3. A não devolução do veículo dentro de 48 (quarenta e oito) horas após o término do contrato, permitirá
à LOCADORA valer-se de todos os recursos cabíveis para reavê-lo, inclusive apresentação de queixa-crime
autoridade policial competente, por ato ilícito de apropriação indébita.
8.CLÁUSULA OITAVA - PROTEÇÕES PARA COBERTURA DE RISCOS
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8.1. Proteção corresponde ao valor diário contratado e pago pelo Locatário para fazer jus à cobertura de
riscos ao veículo locado, a terceiros e ocupantes do veículo locado.
8.2 Participação obrigatória é a participação financeira nos custos pelo Locatário para fazer jus à cobertura
contratada, cujos valores estão discriminados nos folhetos de informações e/ou tarifas vigentes na Locadora.
8.3 Ocorrerá a perda da cobertura de riscos, EXEMPLIF l CATIVAM ENTE, nos casos em que o Locatário, seu
preposto ou motorista(s) adicional(is}:
8.3.1. não comunicar à Locadora, imediatamente, toda a ocorrência tida com o veículo locado da forma
determinada no item 6.4 do presente;
8.3.2. não respeitaras condições referentes às proteções contratadas;
8.3.3. infringir qualquer norma da legislação de trânsito em vigor, independente de estar ou não especificado
neste Contrato;
8.3.4. não efetuar o pagamento da participação obrigatória mencionada no item 8.2 do presente
instrumento;
8.3.5.não preenchera Ficha de Acidente, que poderá ser obtida em nossa Locadora;
8.3.6. agir com falta de zelo ou mau uso do bem locado, que poderá ser comprovado por atestado fornecido
por uma concessionária de veículos;
8.3.7. agir com negligência ou imprudência na condução do veículo;
hjdesrespeitar as condições previstas no item 11.3 do presente instrumento;
8.3.8. participar com o veículo locado de competições, apostas, "rachas" e outras provas de velocidade;
8.3.9. estiver embriagado;
9.3.10. não for habilitado nos termos exigidos nos folhetos de informações e/ou tarifas vigentes nos balcões
da Locadora;
8.3.11. no momento do sinistro, furto ou roubo, o condutor do veículo locado não estiver devidamente
identificado no Demonstrativo, inclusive com autorização para poder dirigir o veículo.
8.4. A LOCADORA oferece ao LOCATÁRIO, as seguintes modalidades de proteção: proteção para o veículo
locado e proteção para bens de terceiros e danos pessoais, em caso de colisões, incêndio, roubo, furto ou
perda total, com franquias diferenciadas, as quais estão discriminadas na 'Tarifa Referencial" e no Contrato
de Locação, que são parte integrante do presente contrato.
8.5. As referidas proteções não implicam na contratação de seguros por parte da LOCADORA. Significam, tão
somente, que, a LOCADORA, assume contratualmente a responsabilidade pelo pagamento dos valores que
excedam os valores de coparticipação estabelecidos para o Locatário até os limites definidos na contratação,
desde que obedecidas as condições especificadas no Contrato de Locação.
8.6. A proteção a que faz jus o LOCATÁRIO não abrange as ferramentas, estepes, extintor, bancos, vidros em
geral, pneumáticos e acessórios, som, aparelho auxiliar de navegação GPS, tapetes, rodas, placas, chaves e
documento {perda, furto, roubo ou danos) e objetos de uso pessoal deixados no interior do VEÍCULO.
8.7. Não ocorrendo a devolução do veículo, no horário fixado, será cobrado o valor das horas adicionais, na
forma disposta na tarifa referencial que, para todos os efeitos, é parte integrante do presente Contrato de
Locação.
8.8. Na hipótese de haver prorrogação do contrato de locação, ficam inalteradas as condições inicialmente
contratadas por ambas as partes.
8.9 As proteções e o valor da co-participação não abrange a cobertura de danos causados por catástrofes
naturais, tais como inundações, enchentes, chuvas de granizo, entre outros, ou atos de vandalismo de
qualquer natureza, que resultem em incêndio ou danos de outra espécie.
8.10 Além das outras hipóteses previstas neste CONTRATO DE LOCAÇÃO, as proteções deixam de vigorar nos
casos de imprudência, negligência, imperícia, culpa ou dolo na condução do VEÍCULO, sendo que, para fins
deste CONTRATO DE LOCAÇÃO, os seguintes termos têm o significado abaixo:
Negligência: Evidencia-se pela falta de cuidado ou de precaução com o que se executam certos atos.
Caracteriza-se pela inação, indolência, inércia, passividade. É um caso omissivo.
Imprudência: Resulta da imprevisão do agente em relação às consequências do seu ato ou acão. Há culpa
omissiva.
Imperícia: Ocorre, quando se revela em sua atitude, falta ou deficiência de conhecimentos técnicos,
observação das normas e/ou despreparo prático.
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Culpa: Consiste em violação ou inobservância de uma regra de conduta que produz lesão do direito alheio.
Elemento subjetivo da infração cometida, compreendida pela negligência, imprudência ou imperícia que pode
existir em maior ou menor proporção (da culpa levíssima à culpa grave), e obrigando sempre o infrator à
reparação do dano.
Dolo: Constitui no vício de consentimento caracterizado na intenção de prejudicar ou fraudar outrem;
intenção de praticar o mal, que é capitulado como crime, seja por ação ou por omissão.
8.11. As proteções e os valores das co-participações somente terão validade mediante a apresentação de
Boletim de Ocorrência Policial e do laudo pericial, em caso de acidente com vítimas, até o prazo máximo de 7
(sete) dias úteis, após a data da ocorrência, independentemente de qualquer informação em contrário
prestada por subcontratados, prepostos e/ou funcionários da LOCADORA. No entanto, a LOCADORA deverá
ser notificada pelo LOCATÁRIO sobre a ocorrência no prazo máximo de 6 (seis) horas da ocorrência para o
caso de furto e roubo e 24 (vinte e quatro) horas para os demais sinistros, oportunidade em que deverá ser
entregue também uma cópia do protocolo do Boletim de Ocorrência Policial, acompanhado do formulário
"RELATÓRIO DE ACIDENTE" devidamente preenchido e assinado pelo LOCATÁRIO. A validade das proteções
também é condicionada ao cumprimento integral e incondicional de todas e quaisquer cláusulas, termos e
obrigações do CONTRATO DE LOCAÇÃO, normas e/ou regulamentos do Código Nacional de Trânsito,
conforme relatado no Boletim de Ocorrência Policial, sob pena de o LOCATÁRIO ser integralmente
responsável por todos e quaisquer danos e/ou avarias causados ao VEÍCULO, incluindo perda de partes ou
acessórios do VEÍCULO, bem como roubo, furto, colisão, incêndio acidental, explosão ou causas naturais e se
o VEÍCULO for furtado, roubado ou avariado.
CLÁUSULA NONA - DAS MODALIDADES DE PROTEÇÃO

9.1. PROTEÇÃO AMPLIADA ILYX - Proteção contra roubo, furto, incêndio, perda total do VEÍCULO, danos e ou
avarias causados ao VEÍCULO por colisões e/ou acidentes, cabendo ao LOCATÁRIO arcar com a coparticipação
correspondente ao grupo do VEÍCULO e ao tipo de sinistro, conforme as condições estabelecidas no
respectivo campo do CONTRATO DE LOCAÇÃO.
9.2. PROTEÇÃO CONTRA TERCEIROS ILYX - Proteção contra danos materiais e pessoais causados a terceiros
em razão de acidentes com o VEÍCULO (até os limites totais estabelecidos no respectivo campo do CONTRATO
DE LOCAÇÃO), cabendo ao LOCATÁRIO arcar com a coparticipação correspondente ao grupo do VEÍCULO,
conforme as condições estabelecidas no respectivo campo do CONTRATO DE LOCAÇÁO.
9.3. PROTEÇÃO OCUPANTES ILYX - Proteção contra danos causados aos ocupantes do VEÍCULO, nos casos de
morte ou invalidez permanente, oriundos de acidentes com o VEÍCULO até o limite total estabelecido no
respectivo campo do CONTRATO DE LOCAÇÃO até o número máximo de ocupantes indicado para o tipo de
VEÍCULO locado.
CLÁUSULA DÉCIMA- REPAROS, CONSERTOS E REPOSIÇÕES.

10.1. É expressamente vedado ao LOCATÁRIO, seus representantes e/ou motoristas adicionais, conforme o
caso, efetuar reparos no VEÍCULO e/ou celebrar diretamente e sem a aprovação por escrito da LOCADORA
qualquer tipo de acordo judicial e/ou extrajudicial com terceiros envolvidos em sinistro sob pena de anulação
das proteções e dos valores das coparticipações eventualmente contratadas, implicando automaticamente a
responsabilização integral do LOCATÁRIO, seus representantes e/ou motoristas adicionais, conforme o caso,
por todos e quaisquer danos e/ou avarias causados a quaisquer terceiros e ao VEÍCULO, incluindo perda de
partes e/ou acessórios do VEÍCULO.
10.2. Se, depois de vencido o prazo contratual, o veículo por decorrência de danos, não reunir condições de
utilização, ficará o LOCATÁRIO sujeito ao disposto nos itens 7.1.1., combinado com 7.2.1. e 7.2.2, até o
momento em que for recuperado o veículo.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS COBRANÇAS E MULTAS DE TRÂNSITO

11.1. Por se tratar de locação contratada por prazo superior a 30 (trinta) dias, o pagamento será feito
mensalmente, pelo valor previsto no presente instrumento, mediante fornecimento do documento fiscal
respectivo e correspondente ao período de trinta dias.
11.2. Após o período mínimo de 30 (trinta) dias, o pagamento da locação poderá ser feita por um períq
mínimo de 15 (quinze) dias, de acordo com a necessidade do IOCATÁRIO.
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11.3. Todas as multas de trânsito lavradas durante o período de LOCAÇÃO, bem como despesas decorrentes da
apreensão do VEÍCULO pelas autoridades competentes em razão de ato e/ou fato causado e/ou de
responsabilidade do LOCATÁRIO {reboque, depósito do VEÍCULO, honorários advocatícios e/ou de
despachante, entre outras} serão de total responsabilidade do LOCATÁRIO, independentemente da época de
recebimento da respectiva notificação pela LOCADORA, mesmo que a respectiva notificação seja enviada à
LOCADORA somente após o encerramento do CONTRATO DELOCACÃO. O LOCATÁRIO se obriga a pagar à
LOCADORA tais multas e despesas decorrentes da apreensão do VEÍCULO, acrescida de 15% a título de taxa de
administração, autorizando expressamente a LOCADORA a efetuar essa cobrança através de débito em cartão
de crédito do LOCATÁRIO, ou no caso de locações corporativas, através de faturamento para a respectiva
empresa na data de vencimento das respectivas multas e/ou despesas decorrentes da apreensão do VEÍCULO.
11.4. Além da responsabilidade pelas multas de trânsito e despesas decorrentes da apreensão do VEÍCULO
descrita na cláusula acima, o LOCATÁRIO é o único, exclusivo e integralmente responsável por eventuais
agravos decorrentes da não aceitação pelas autoridades de trânsito da indicação do LOCATÁRIO como
condutor do VEÍCULO pela falta de assinatura em instrumento de prorrogação da locação ou pelo fato da
assinatura do CONTRATO DE LOCAÇÃO não ser igual à da sua carteira nacional de habilitação (CNH).
11.5. Após o pagamento das multas, a LOCADORA enviará ao LOCATÁRIO os respectivos comprovantes de
pagamento das multas e o LOCATÁRIO poderá se entender conveniente, questionar diretamente a autoridade
e/ou o órgão de trânsito.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
12.1. O veículo locado não poderá, sem prévia e expressa autorização da LOCADORA, ser sublocado ou
cedido, a qualquer título e a quem quer que seja, vedada, igualmente, a cessão de direitos decorrentes do
presente contrato, por parte do LOCATÁRIO.
12.2. Nos termos do artigo 265 do Código Civil, INEXISTE SOLIDARIEDADE, seja contratual ou legal, entre a
Locadora e o Locatário, razão pela qual com a locação e a efetiva retirada do veículo, o Locatário assume sua
posse autónoma para todos os fins de direito, responsabilizando-se por eventuais indenizações do uso e
circulação do veículo, cuja responsabilidade perdurará até a efetiva devolução do bem locado.
12.3. O veículo locado poderá ser utilizado somente no território brasileiro, exigindo-se para adentrar em
outro país autorização expressa da Locadora, arcando o Locatário com as respectivas custas e perdendo,
automaticamente, eventuais coberturas contratadas, já que o Locatário tem ciência que não haverá qualquer
cobertura de riscos enquanto o veículo estiver fora do território nacional brasileiro.
12.4. O VEÍCULO não poderá ser utilizado para outra finalidade, a não ser aquela indicada no respectivo
manual do fabricante e certificado de registro, obedecendo a sua utilização e aplicação específica. Se a
LOCADORA constatar que o LOCATÁRIO, seus representantes e/ou seus condutores adicionais está{ão)
utilizando o VEÍCULO em condições que caracterizem negligência, imprudência, imperícia ou mau uso,
poderá, a qualquer tempo, rescindir o CONTRATO DE LOCAÇÃO, independente de qualquer notificação
judicial ou extra judicial e sem maiores formalidades, proceder a retomada e o recolhimento do VEÍCULO,
ficando o LOCATÁRIO solidariamente responsável com seus representantes e/ou condutores adicionais,
conforme o caso, pelo pagamento de todas as diárias utilizadas, acrescidas das taxas correspondentes, assim
como, de quaisquer outras cobranças adicionais que possam ser geradas em virtude do uso indevido,
incluindo mas não limitando a colisões e danos.
12.5. O Locatário tem conhecimento e concorda que, ocorrendo qualquer infração de trânsito no período em
que o veículo esteve sob sua responsabilidade, seu nome será indicado como condutor ao Órgão de Trânsito
competente. Mas, havendo omissão do órgão de Trânsito quanto ao procedimento e/ou à cobrança díreta da
multa contra a Locadora, outorgará a esta o direito de cobrar do Locatário o que pagou, acrescido dos
encargos previstos nos itens das cláusulas 3.1 e 3.2, constituindo-se dívida líquida e certa.
12.6. Caso o Locatário seja pessoa jurídica e o veículo por ela locado for multado, esta será obrigada a indicar
o condutor do veículo no momento da infração, em obediência ao artigo 257, parágrafos 79 e 8Q do Código de
Trânsito Brasileiro, sendo certo que a não indicação do seu condutor gerará o repasse do agravamento da
multa para a empresa Locatária.
12.7. O Locatário outorga poderes à Locadora para preenchimento dos dados relativos à "apresentação
condutor", previsto na Resolução 72/98 do CONTRAN, inclusive assinar em seu nome, caso tenha sido lavra
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autuação por infrações de trânsito enquanto esteve em sua posse e responsabilidade, comprometendo-se a
Locadora a apresentar cópia do contrato de locação para o órgão de trânsito.
12.8. Descabem qualquer discussão sobre a procedência ou improcedência das infrações de trânsito
aplicadas. Poderá o Locatário, a seu critério e às suas expensas, recorrer das multas, junto ao órgão de
trânsito competente, o que não o eximirá do seu pagamento, mas lhe dará o direito ao reembolso, caso o
recurso seja julgado procedente.
12.9. O Locatário concorda que a assinatura no Contrato de Locação implica na ciência e plena adesão por si,
seus herdeiros e sucessores às cláusulas do presente Contrato, bem como autoriza a Locadora a reservar em
seu cartão de crédito um valor de, no mínimo, o equivalente à estimativa de despesas previstas e a franquia
da proteção para a locação contratada.
12.10. As partes declaram estarem cientes e concordam que o fechamento do Demonstrativo não quita
integralmente as obrigações dele decorrentes, restando certo que o locatário e o(s) motorista(s) adicional(is)
poderá(ao) ser(em) compelido(s) posteriormente a arcar com danos, multas e demais despesas a que
deu(ram} causa em razão de sua omissão, negligência, imprudência ou mau uso do veículo enquanto este
esteve em sua posse. Tal cobrança poderá ser instrumentalizada por meio de outro Demonstrativo, que
seguirá a mesma forma de faturamento e cobrança do Demonstrativo anterior.
12.11. Fica certo e ajustado entre as partes que a(s} assinatura(s) lançada(s) pelo Locatário, preposto e/ou
motorista{s) adicional(is) no Contrato de Locação e nos Termos mencionados no item 12.13 imp!ica{m) na
ciência e plena adesão por si, seus herdeiros e sucessores às cláusulas deste Contrato, valendo tal(is)
assinatura(s)/rubrica(s), para todos os fins e efeitos legais como se estivesse(m) transcrita(s) no(s) Contrato(s)
posteriormente fechado(s) e outro(s} eventualmente aberto(s) para continuidade da locação.
12.12. Reconhece que as responsabilídades indenízatórias da Locadora limitam-se àquelas contratualmente
ajustadas, cabendo-lhe arcar com os ónus financeiros que as excederem, em juízo ou extrajudicial mente.
13.13. Além dos itens já mencionados, também são partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de
direito, os folhetos de informações e/ou tarifas vigentes na Locadora, os Termos de Entrega e Devoluções de
Veículo "Chek List", que serão preenchidos no momento da entrega/devolução do veículo, nos quais serão
destacados as condições e o seu estado, ficando certo entre as partes que quaisquer danos/avarias
verificados serão cobrados conforme pactuado.
12.14. Todos os valores, despesas e encargos da locação constituem dívidas líquidas e certas para pagamento
à vista, passíveis de cobrança executiva.
12.15. Eventuais tolerâncias da Locadora para com o Locatário no cumprimento das obrigações ajustadas
neste instrumento constituem mera liberalidade, não importando em hipótese alguma em renovação,
permanecendo íntegras as cláusulas e condições aqui contratadas.
12.16. Em caso de conflito, o presente Contrato prevalecerá sobre qualquer outro documento que
regulamente as matérias aqui previstas.
12.17. O LOCATÁRIO assume, total e isoladamente, toda a responsabilidade civil e criminal decorrente do uso
do veículo locado, inclusive por danos causados a terceiros, passageiros ou não. No caso de a LOCADORA vir a
ser citada para, em qualquer condição, integrar a lide fica o LOCATÁRIO obrigado a reembolsar-lhe por todas
as despesas judiciais ou extrajudiciais, decorrentes de tal fato, inclusive honorários advocatícios, observado o
disposto em 12.18.
12.18. Se houver proteção contratada, a LOCADORA responderá, no tocante a reembolso de perdas causadas
a terceiros, em consequência de acidente causado pelo veículo locado, até os limites constantes do tarifário
que, para todos os efeitos, passa a fazer parte integrante do presente contrato, no tocante a danos pessoais e
materiais correndo, única e exclusivamente, por conta do LOCATÁRIO, qualquer valor que ultrapasse esses
limites contratuais. E não tendo sido contratada proteção, a responsabilidade indenizatória ficará por conta
exclusiva do LOCATÁRIO.
12.19. Em qualquer hipótese, a LOCADORA só responderá por indenizações desde que ressalvados os termos
constantes da cláusula 8.4 e 8.5 deste contrato.
12.20 Em nenhuma hipótese a LOCADORA responderá por danos morais, que não são jamais cobertos por
qualquer tipo de proteção contratada.
12.21. Dar-se-á por rescindido o presente contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer
notificação ou intimação judicial ou extrajudicial, se o LOCATÁRIO deixar de pagar, no vencimento, o valor
aluguel ou, ainda, não der cumprimento a quaisquer das cláusulas e condições aqui estipuladas. Da mesma
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forma, ocorrerá a rescisão contratual se alguma das partes contratantes falir, pedir concordata ou tiver
caracterizado o seu estado de insolvência.
12.22. O Cliente aceita e tem pleno conhecimento de que, por ocasião da locação do veículo, a LOCADORA
solicitará à empresa administradora do cartão de crédito utilizada para pagamento da locação, uma
autorização para débito do valor indicado no Contrato de Locação.
12.23. As partes expressamente acordam, desde já, que o valor autorizado de débito concedido pela
administradora de cartão de crédito somente poderá ser cobrado e/ou executado na hipótese de
inadimplência do cliente com relação ao pagamento da locação, eventuais proteções e quaisquer custos
especiais definidos no Contrato de Locação.
12.24. A LOCADORA poderá optar pela garantia através de cheques, desde que o cliente tenha cadastro
aprovado e seja autorizado, por escrito com a devida antecedência pela mesma.
12.25. A LOCADORA não se responsabiliza pelas perdas ou eventuais danos causados a objetos deixados pelo
cliente e/ou terceiros no interior do veículo, nem mesmo dentro da loja de aluguel, recebidos ou manejados
pela LOCADORA.
12.26. Em caso de extravio de documentos e/ou chaves será cobrado 01 (uma) diária do carro alugado.
12.27. São condições essenciais para locação possuir 21{vinte e um) anos de idade ou, no mínimo de 2(dois)
anos de habilitação, ter cadastro previamente aprovado, podendo o mesmo ser agilizado mediante
apresentação de cartões de crédito aceitos pela Volans Tour Viagens e Turismo Ltda MR - ILYX RENT A CAR.
12.27.1. Na hipótese de o LOCATÁRIO ser estrangeiro, além das exigências acima mencionadas, é obrigatória
a apresentação do Passaporte e Carteira de Habilitação Internacional original. Para o passageiro oriundo do
Mercosul, sem o Passaporte, é obrigatória a apresentação da Ficha de Entrada no Brasil, emitida pela Polícia
Federal, Cédula de Identidade e Carteira de Habilitação, todos originais.
12.28. Desde já, o LOCATÁRIO autoriza a LOCADORA, a proceder à cobrança de eventuais despesas de
combustível, horas extras, multas e/ou avarias.
12.29. O LOCATÁRIO / PREPOSTO declara que os seus dados, são verdadeiros, sob as penas da Lei. Também
visando facilitar o processo de verificação, negociação e transação comercial através da antecipação de
informações a seu respeito, autoriza o arquivamento de tais dados pessoais no SERASA — Centralização de
Serviços dos Bancos S/A, que poderá deles se utilizar, passando para quem de direito as informações
armazenadas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
13.1. O presente contrato é celebrado pelo prazo de 60 (sessenta) dias podendo ser prorrogado por igual
período, sucessivas vezes, até o limite previsto na Lei 8.666/93, por acordo entre as partes, com início a partir
da data de sua assinatura, podendo ser rescindido por qualquer parte sem ónus, desde que notificado por
escrito com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, e desde que respeitadas as condições previstas neste
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

14.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:
14.1.1. Por ato unilateral do CONTRATANTE, quando ocorrer:
14.1.1.1. não-cumprimento ou cumprimento irregular deste Contrato, trabalhos técnicos ou prazos;
14.1.1.2. lentidão ou atraso injustificado na prestação dos serviços;
14.1.1.3. a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
14.1.1.4. associação do CONTRATADO com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a
fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência do CONTRATANTE;
14.1.1.5. desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim como, a de seus superiores;
14.1.1.6. cometimento de falhas na execução deste Contrato;
14.1.1.7. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, caso fortuito ou força maior,
regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato e devidamente justificadas pe\;
14.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE.
14.3. Judicialmente, nos termos da legislação.

Fls.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

14.4. O presente Contrato ainda poderá ser rescindido a qualquer tempo por ambas as partes, mediante aviso
prévio de no mínimo 15 (quinze) dias.
14.5. Fica convencionado entre as partes que a falta de prestação de serviços por parte da CONTRATADA,
desde que por motivo de força maior devidamente comprovado e que não resulte em multa ou penalidade
para o CONTRATANTE, não será motivo para rescisão do presente instrumento, permanecendo em vigor todas
as cláusulas e condições.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. Dá-se ao presente contrato o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
15.2. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte
classificação orçamentaria 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FORO

16.1. É competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Campo Grande/MS, para dirimir quaisquer
dúvidas, porventura oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim contratados, firmam o presente instrumento, obrigando a si, seus herdeiros e
sucessores, na forma da lei, ficando claro que as partes contratantes concordam com todas as suas cláusulas e
condições, inclusive as que constam do anverso.
Campo Grande (MS), 06 de maio de 2013.

OSVALDO ABRÃO DE SOUZA
PRESIDENTE DO CAU/MS

GERENTE COMERCIAL
VOLANS TOUR VIAGENS E TUR. LTDA ME
ILYXRENTACAR

TESTEMUNHAS:
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