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Esteinstrumentodefine as condições comuns aplicáveis às locações de veículosrealizadaspela VELZ RENT
A CAR, nome empresarial lUZEIRO SERVICE lOCADORA

DE VEíCULOS E SEGUROS lTDA, matrizinscritano CNPJ
'"

sob o n° 08.306.495/0001-93,
sediada à Av. Governador João Ponce de Arruda,'rl.. 910, Centro-Norte, no
município de Várzea Grande/MT, CEP78.110-376,para com o CLIENTE.
Considerando que os contratos de locação de veículos são de livre negociação entre as partes
contratantes, poderão ocorrer negociações individuaismediante acordo entre a lOCADORA

e o CLIENTE

que estabeleçam condições específicas e diversas das previstas neste termo, as quais constarão
expressamenteno Termode Contratação.
1.

DEFINiÇÕES

1.1. CONTRATO DE lOCAÇÃO

DE VEíCULOS (CONTRATO)

- Documentos que definem as regrasaplicáveis às

locações de veículos,sendo composto da seguinte forma:
a) Termo e Condições Gerais - é o presente documento, que especifica as regras gerais aplicadas à
relação de locação;
b) Termo de Contratação

- é o documento que discrimina as condições específicas de cada

contratação, donde constará os dados das partes, dos veículos, prazos,valores, taxas, dentre outras
condições contratadas individualmente entre as partes. Pode serdocumento físicoou o comprovante
de reservaefetuado online e enviado via e-mail ao CLIENTE.
c) Quaisquer outros documentos produzidos no curso do contrato, como Termosde Substituição de

Veículo, Formuláriosde Cadastramento de Condutor, Formuláriode Vistoria,dentre outros.
1.2. lOCADORA

- É a pessoajurídica que cede o usodo veículo ao CLIENTE.

1.3. CLIENTE ou LOCATÁRIO

- É quem celebra o contrato com a LOCADORA,

podendo serpessoafísica ou

jurídica, no singularou no plural. Eleé responsávelpelo cumprimento de todas as obrigações contratuais.
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1.4. PREPOSTO - É a pessoa indicada pelo CLIENTE para representá-lo no contrato, tendo plenos poderes

para assinare realizar qualquer alteração no contrato. O PREPOSTO é responsávelsolidário do CLIENTE,
ficando obrigado a responder perante a LOCADORA

pelo recebimento e devolução do veículo,

cumprimento de prazos,assinaturado contrato e contratação de adicionais.
1.5. CONDUTOR

ADICIONAL-

é a pessoa físicaidentificada no Formuláriode Cadastramento do Condutor

e/ou no Termode Contratação que também estará autorizada a conduzir o veículo fornecido.
1.6. NO-SHOW - Ocorre quando o CLIENTE reservauma locação, entretanto não comparece para a retirada

do veículo da data e horário previamente ajustado.
1.7. SINISTRO - É a ocorrência de evento involuntárioque ocasione danos ao veículo fornecido.
1.8. COBERTURA - Sãoas proteções para cobertura de danos ao veículo objeto da locação, danos pessoais

a seusocupantes, danos materiaise pessoaisa terceiros,a qual não constitui modalidade de seguro.A sua
contratação é opcional.
1.9. PRÉ-AUTORIZAÇÃO
LOCATÁRIO

- É o bloqueio de determinado valor no cartão de crédito apresentado pelo

ou PREPOSTO destinado a garantir o pagamento das obrigações assumidasna locação do

veículo, sendo esta uma condição para contratação da locação. O valor de bloqueio varia de acordo
Visto do cliente:
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com cada caso, levando-seem consideração o veiculo locodó..o prazo, as coberturas contratadas.
1.11. TARIFÁRIO - É o documento físicoou eletrôntco que especifica os veículosdisponíveispara locação,
..,..

\'

valores, proteções oferecidas, opcionais e a icionais, ccessórios. o qual está disponível na agência da
locadora ou·nosite https://www.velzrentacar.com.br/.
1.12. LOCAÇÃO EVENTUAL- Locação contratada por perio_dQ~igú91';u
inferiora 30 (trinta)diárias

consecutivas.

.:___ -

.

1.13. LOCAÇÃO CONTíNUA (CONTINUADA) - Locação contratada por período superiora 30 (trinta) diárias

consecutivas, podendo ser identificada no Termo de Contratação como "locação mensal", "locação
semestral","locação anual", "locação a longo prazo", dentre outras,conforme o caso.
1.14. FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO DE CONDUTOR - É o formulário elaborado pela LOCADORA para

cadastramento de condutores pelo CLIENTE, o qual deverá ser assinado pelo CLIENTE ou PREPOSTO,pelo
motorista cadastrado e dependerá de aprovação da LOCADORA

para surtir efeitos, quando há

cadastramento de novo condutor no cursodo contrato.
1.15. DADOS PESSOAIS- Qualquer informação relacionada à pessoafísicafornecida em razão do contrato,

tanto do CLIENTE,PREPOSTOe/ou CONDUTOR ADICIONAL.
1.16. TRATAMENTO DE DADOS - Toda operação realizada com dado pessoal, como produção, colete.

recepção,

classificação, utilização, acesso, transmissão, reprodução, distribuição, processamento,

arquivamento, armazenamento, eliminação,

avaliação,

controle

da

informação,

modificação,

comunicação, transferência,difusão ou extração.
1.17. MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Serviçosde manutenção necessáriospara o pleno funcionamento do

veículo, desde que ocorram em tempo e condições normais de uso. A manutenção preventiva, de
responsabilidade da LOCADORA.

engloba as despesas referentes às intervenções de manutenção

periódicase/ou reparação do veículo concernente ao desgastedecorrente do usonormal do veículo, não
consideradas as decorrentes de mau uso. Englobam, também, a manutenções pré-determinadas e
obrigatórias exclusivamente pelo fabricante

do veículo, constantes do

respectivo manual do
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fabricante/proprietário.
1.18. MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU POR USO INDEVIDO E/OU POR MAU USO - Serviçosnecessáriospara

reparo, substituição de peças e/ou conserto de toda e qualquer avaria, sempre quando houver pane,
quebra ou colisão decorrente da utilização do veículo em condições consideradas inadequadas, que
possamreduziro período de utilização de peças e demaiscomponentes do veículo, cujo custo, direto e/ou
indíreto. para o conserto deverá serarcado integral e exclusivamentepelos CLIENTE.
2.

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À CONTRATAÇÃO

2.1. Para contratação

o CLIENTEpessoa física deverá:

(a) apresentarcópia autenticada da carteira de habilitação válida e emitida em territórionacional ou
cópia simplesacompanhada do documento original para autenticação pela equipe da LOCADORA;
(b) comprovante de residência em nome próprio ou em falta deste preencher declaração de
residênciaacompanhado de comprovante de endereço em nome de terceiro;
(c) preencher Formuláriode Cadastramento de Condutor caso deseje cadastrar outroscondutores e
colher a assinaturado motorista cadastrado e cópia autenticada da carteira de habilitação válida e

Visto do cliente:
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emitida em território nacional ou cópia simples acompanhada

do documento original para

autenticação pela equipe da LOCADORA;
(d) apresentar um cartão de crédito nominal para a operação de pré-autorização. Não serão aceitos
cartões de crédito de terceiros, pré-pago ou vlrtucl:
(e) comprovar renda compatível para arcar com eventuaisresponsabilidadesindenizatóriasperante a
LOCADORA e terceiros;

(f) ter as suasinformações cadastrais e análisede crédito aprovadas pela LOCADORA.
2.2. Para contratação

o CLIENTE pessoa jurídica

deverá:

(a) apresentar a última alteração do contrato social da empresa registrada pela Junta Comercial;
(b) apresentar certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, dentro do prazo de validade;
(c) apresentar documento pessoal do sócio administrador e/ou carta de preposição/procuração e
documento pessoaldo preposto/procuração;
(d) apresentar um cartão de crédito nominal para a operação de pré-autorização. Não serão aceitos
cartões de crédito de terceiros,pré-pago ou virtual;
(e) comprovar renda compatível para arcar com eventuaisresponsabilidadesindenizatóriasperante a
LOCADORA e terceiros;
(f) ter as suasinformações cadastrais e análise de crédito aprovadas pela LOCADORA.
2.3. A LOCADORA se reserva o direito de promover a análisecadastral do CLIENTE.
2.4. Poderão, a critério da LOCADORA, sersolicitadosdocumentos complementares para análisecadastral.
2.5. No caso de CLIENTE estrangeiro, aplicam-se as mesmas regras deste instrumento, devendo ainda

comprovar a situação de regularidade neste país,apresentando passaporte e documento de habilitação
válido no territórionacional, de acordo com a legislação brasileirae pactos/acordos internacionaisem que
o Brasilé signatário, pelo período máximo de 180(cento e oitenta) dias contados a partir do seuingressono
Brasil.
3.

OBJETO
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3.1. O presente instrumentotem por objeto a locação de veículo de propriedade ou posseda LOCADORA

para uso e gozo do CLIENTE, seu PREPOSTOe/ou MOTORISTA ADICIONAL, mediante pagamento do preço
ajustado entre as partes, sob as condições escritasnosdocumentos integrantes do contrato.
3.2. A reservanão garante o modelo e a cor do carro e não dispensaa análise cadastral que ocorrerá na

agência no momento da retirada do veículo.
3.3. As características do veículo locado, como modelo, placa, quilometragem inicial, cor, ano de

fabricação e data de entrega do veículo, estarão descritose especificados nosdocumentos integrantesdo
contrato, especialmente no Termode Contratacão.
3.4. O veículo poderá ser substituídopor outro similara critério e necessidade da LOCADORA e conforme

disponibilidadede frota, mediante Termode Substituicãode Veículo.Ascaracterísticasde cada grupo estão
disponíveisdo site da LOCADORA e poderão sofreralteração a qualquer tempo, a critério da LOCADORA.
3.5. O CLIENTE autoriza a locadora a reservarno início da locação uma quantia em seu cartão de crédito

(pré-autorização) como condição da locação, montante que corresponderá à estimativa das despesas
previstaspara a locação, valor este que poderá sercobrado/executado para o fim de pagamento do valor

Visto do cliente:
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da locação.
4.

TERMO DE CONTRATAÇÃO E ESTABELECIMENTODO VíNCULO OBRIGACIONAL

4.1. No ato da contratação o CLIENTEassinaráTermodé-Con:tratdçã~ qce conterá as condições particulares

da contratação e a adesão aos presentesTermose Condicôes Gerais.
4.2. Assinado o Termo de Contratação dá-se início ao y,ínculoobriqocioacl entre as partes, de modo que

surge para o CLIENTE, seu PREPOSTOe/ou MOTORISTA ADICION~~o~ôe.fe~de pagar o preço ajustado, por
conseguinte, surge para a LOCADORA o dever de fornecer o veículo contratado no prazo previsto no Termo
de Contratação.
4.3. É facultado ao CLIENTE realizar a reserva de locação por meio do site https://www.velzrentacar.com.br.

a qual dependerá de confirmação da LOCADORA a ser enviada ao e-mail cadastrado pelo CLIENTE, atos
que são considerados como Termo de Contratação e que obrigam as partes a todas as disposições
contratuais vigentes.
4.3.1. Sem a confirmação da reserva por parte da LOCADORA não há a formalização do Termo de

Contratação.
4.3.2. A confirmação da reserva de locação realizada por meio eletrônico não desobriga o CLIENTEde

apresentar todos os documentos indispensáveisà locação, sendo que no caso de não apresentação,
poderá a LOCADORA considerar rescindida a locação por culpa do CLIENTE.
4.5. Caso o CLIENTE desista da contratação após a assinatura do Termo de Contratação, será devido à
LOCADORA indenização no importe de 30% (trinta por cento) sobre o valor da locação ajustada entre as

partes à título de ressarcimento dos prejuízosadvindos da desistência.
5.

VALOR DA LOCAÇÃO E PAGAMENTO

5.1. O preço da lococôo será apurado após o encerramento do contrato e é composto por:
(a) Tarifa diária: calculadas com base nos períodos de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da

retirada do veículo, com tolerãncia de 1 hora para devolução:
(b) Hora extra: a partir do término do período de tolerãncia para devolução do veículo, cobra-se o valor
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considerando todo o período de atraso, incluindo a hora de tolerãncia, calculado na razão de 1/6 da
tarifa diária por hora excedente, acrescido da diária de todos os adicionais contratados.
(c) Franquia de quilometragem:

é a quantidade de quilometragem disponível para serusada dentro de

um período. Ao rodar mais quilõmetros do que a franquia contratada, será cobrado um valor por
quilômetro excedente.
(d) Quilometragem

excedente:

se a tarifa contratada não for com quilometragem livre, o CLIENTE

deverá pagar pela quilometragem excedente, de acordo com a tabela de preços da LOCADORA, o
que será calculado por meio da leitura do hodômetro instalado no veículo, apurando-se a diferença
de quilometragem entre o início da locação é o momento de devolução do veículo. Se a LOCADORA
constatar a violação do hodômetro, o CLIENTE deverá pagar o equivalente a 200 quilômetros por dia
do veículo alugado, computados durante todo o período da locação, sem prejuízode eventuais perdas
e danos decorrentes deste ato.
(e) Taxa de devolução

do veículo em local distinto da retirada: serácobrado quando o CLIENTEdevolver

o veículo em local diverso daquele em que foi retirado por ocasião do início da locação, a qual

Visto do cliente:
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corresponderá às efetivas des(esa2 suportodospelo LOCADORA neste ato e que serão comprovadas
documentalmente.
(f) Taxa de serviço: cobrada pela gestão do contrato, no montante de 15% (quinzepor cento) sobre o

valor total da locação.
(9) Valor por condutor

adicional:

para

cerro çondutor adicional cadastrado será cobrada uma taxa

..administrativa que estará prevista no Termode Contratação ou no Formuláriode Cadastramento de
Condutor, a qual terá incidência por diária.
caso o CLIENTE devolva o veículo locado com combustível em quantidade

(h) Custo de combustível:

inferiorà ocasião da sua retirada. No caso de impossibilidadede leitura do marcador de combustível
por dano, será cobrado o valor correspondente à capacidade do tanque de combustíveldo veículo
locado, conforme manual. O valor a ser pago será calculado mediante a multiplicação do valor do
litro constante do Termo de Contratação pelo número de litros necessáriosao abastecimento do
veículo.
(i) Limpeza do veículo:

caso o veículo seja devolvido com manchas, sujeirase/ou odores excessivos,

fora do padrão normal e razoável, o CLIENTE pagará uma taxa de limpeza de acordo com o tarifário
da LOCADORA.
U) multas decorrentes

de infração

de trânsito:

será cobrado do CLIENTE o valor integral da multa

acrescido de 10% (dez por cento) a título de custosoperacionais da LOCADORA, os quais deverão ser
pagos imediatamente após a notificação de autuação.
(k) Despesas para reposição

de chaves e/ou documentos

do veículo:

na hipótese de perda, extravio

ou dano que inutilizemas chaves e/ou documentos do veículo locado, o CLIENTE se responsabiliza
perante a LOCADORA pelas perdas e danos, devendo efetuar o pagamento das taxas devidas ao
órgão emissordo documento para finsde emissãode suasegunda via, custoscom despachantes para
obtenção da referida segunda via valor de uma diária de locação do veículo e valor correspondente
ao conserto/aquisição de nova chaves do veículo, conforme o caso.
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(I) Despesas

com

veículo

apreendido:

cobrança das despesas suportadas pela LOCADORA em

decorrência da apreensão do veículo objeto da locação, incluindo diárias e taxas dos pátios e
depósitos dos órgãos de trânsito, serviços profissionaisde advogados e/ou despachantes para a
liberaçâo do veículo, cópias autenticadas e reconhecimento de firmas,noscasosem que der causa o
CLIENTE,exceto quando a apreensão decorrer de acidente em que o CLIENTE, comprovada mente, não

contribuiu culposamente.
(m) Lucros cessantes: são oslucrosque a LOCADORA deixou de auferircom o veículo objeto da locaçâo

em decorrência de conduta praticada pelo CLIENTE, seu PREPOSTO e/ou CONDUTOR ADICIONAL,
inclusiveroubo, furto, acidente, tudo calculado com base no preço da diária contratada. Esses
valores
serãocobrados no caso de inexistênciade contratação de plano de cobertura de acidentes e sinistros
específica ou em casos de perda desta cobertura.
(n) Valores

de acessórios

ou adicionais:

cobrança dos acessóriose/ou equipamentos adicionais

contratados por diária, conforme tarifário da LOCADORA, bem como indenizaçâo por perdas e danos
no caso de perdimento ou avarias dos acessóriose/ou equipamentos de segurança do veículo

Visto do cliente:
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contratados como adicionais e que não sejam cobertos por.eventocls

proteções contratadas.

(o) No-show: caso a reservanão seja cancelada com/n~'mínimo 12 (doze) horasde antecedência, o

não comparecimento para a retirada do veículo acdrretará-a\c6bra~ça de 30% (trinta por cento) da

\

reserva.
(p) Perda da placa:

no caso de perda da placa, o CLtENTE deverá restituiras despesasarcadas pela
/

Locadora, acrescido de 2 (duas)diáriasde locação do corttrc o.
(q) Valores de coberturas

adicionais:

são os valores cobrados pelas contratações de coberturas pelo

CLIENTE,conforme tarifário vigente, cobradas em forma de diária.
(r) Participação

valor de coparticipação cobrado do locatário para acionamento do plano

obrigatória:

de cobertura de acidentes e sinistroscontratada.
(s) Valores devidos

na hipótese

de perda da cobertura:

se ocorrer situações que causem a perda da

cobertura, cabe ao CLIENTE realizar o pagamento de eventuais danos materiais calculados pela
LOCADORA.
o CLIENTE deve pagar pelos danos causados ao veículo, até o limite da

(t) Avarias e indenizações:

participação obrigatória, no caso de ter havido contratação de cobertura. Caso o CLIENTE cause
danos a terceiros,deverá restituireventuaisvaloresque a Locadora seja obrigada a arcar para reparar
osreferidosdanos.
(u) Prejuízo: refere-sea qualquer despesa, encargo, custo,

ónus, lucro cessante ou dano sofrido pela

LOCADORA decorrente de ação ou omissãodo CLIENTErelacionado ao contrato, incluindo, quando for

o caso, despesascom entregas e devoluções, tributos,encargos financeiros por atraso no pagamento
e demaisvaloresconstantesdo tarifário.
(v) Encargos financeiros:

em caso de atraso de pagamento de qualquer valor previsto no presente

Termo e Condições Gerais e no Termo de Contratacão, passará a incidir sobre o respectivo valor,
encargos moratórioscomo multa, juros,correção monetária e honoráriosadvocatícios.
(w) Dispositivo para abertura

automática

de cancela

de estacionamento/pedágio:

O veículo poderá
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conter dispositivopara abertura automática de cancela de estacionamento e pedágio, sendo o
CLIENTE integralmente responsávelpelo correto uso,conservação e devolução no estado em que lhe

foi entregue, sob pena de reembolsar à LOCADORA eventuais prejuízosdecorrentes de seusatos. O
CLIENTE está ciente e concorda que a LOCADORA não se responsabilizapor eventuais defeitos e/ou

falhas do dispositivoque impeça a abertura de cancela. A LOCADORA cobrará o valor utilizado pelo
CLIENTE para esta finalidade na periodicidade estabelecida no Termo de Contratação na locação

contínua (continuada) e na locação eventual ao final da locação. Caso o CLIENTE opte por não
contratar esseadicional, mas ainda assimo utilizar,passando em fila rápida específica, a LOCADORA
está autorizada a cobrar o reembolso dos valores do pedágio e/ou estacionamento utilizados,
acrescidosdo serviçoda operadora do dispositivo.
5.2. A pré-autorização é condição indispensávelao fornecimento do veículo contratado, sendo que a sua
não efetivação desobriga a LOCADORA de fornecê-lo.
5.3. A LOCADORA poderó

exigir que os pagamentos sejam feitos previamente ou não, de forma diária,

semanal e/ou mensal,conforme modelo da contratação, podendo ainda oferecer parcelamento, a seu

Visto do cliente:
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5.4. O CLIENTE, seu PREPOSTO e o CONDUTOR

AD}CIONAL

são integral e solidariamente responsáveispelo

pagamento de todos os débitos decorrentes do contrato, osquaisconstituem dívidaslíquidase certas para
pagamento à vista, passíveisde cobrança executivo. As cobranças ocorrerão no cartão de crédito
cadastrado e, não havendo cartão, ocorrerão por outro meio à escolha da LOCADORA,

ainda que os

débitos tenham sido apurados após o encerramento do contrato.
5.5. O envio dos documentos de cobrança poderá serefetuado por meio impressoou eletrônico, a critério

da LOCADORA,

sendo de responsabilidadedo CLIENTE informar e atualizar os dados para envio, sob pena

de seremreputadas entregues.
5.6. Os descontos eventualmente concedidos pela LOCADORA

incidirão única e exclusivamentesobre as

diáriasde locação, não sendo aplicáveis aos demais produtos e/ou serviçoscontratados.
5.7. Na locação

contínua

(continuada)

do índice Geral de Preços - Mercado

o reajuste do preço se dará segundo a variação

positiva acumulada

IGP-M (FGV). e se dará anualmente sempre no mesmo dia e mês da

celebração do Termode Contratacão, considerando o indexador acumulado no período correspondente
a efetivação do reajuste.
6.

PRAZO, PRORROGAÇÃO

E ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO

6.1. O prazo da locação serádefinido no Termode Contratacão, conforme ajusteentre as partes.Tratando-

se de locação de maisde um veículo, e sendo os mesmosdisponibilizadosem diferentesdatas, o prazo do
contrato seráconsiderado individualmente para cada veículo.
6.2. Caso o CLIENTE, deseje prorrogar a locação do veículo, deverá comunicar

à LOCADORA

pelo e-mail

constante na reserva ou no Termo de Contratação, ou pessoalmente no estabelecimento comercial da
LOCADORA,

com no mínimo06 (seis)horasde antecedência ao término do período do período contratado

para o caso de locação eventual ou no mínimo01 (um) dia de antecedência ao término do período, no
caso de locação continua (continuada), sob pena de indeferimento.
6.2.1. A prorrogação somente serárealizada mediante nova constituição de pré-autorização.
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6.2.2.

A LOCADORA

poderá exigir, a seu exclusivo critério, como condição para concretizar a

prorrogação da locação, o comparecimento do CLIENTE, seu PREPOSTO e o CONDUTOR ADICIONAL
a apresentação do veículo, no estabelecimento da LOCADORA,

e

a fim de renovar os documentos e

garantias necessáriasà prorrogação do período de locação e realizarvistoriapara constatação das
condições do veículo, sob pena de rescisãodo contrato e restarcaracterizada a apropriação indébita
do veículo.
6.2.3. Se,findo o prazo ajustado no Termode Contratação, o CLIENTE continuar na possedo veículo,

sem oposição da LOCADORA,

presumir-se-ó

prorrogada a locação por prazo indeterminado, sendo

aplicado a partir de então osvaloresvigentes e divulgados no tarifário da LOCADORA.
6.2.4. No caso da locação contínua (continuada), findo o prazo ajustado no Termode Contratação,

prorrogada a locação por prazo indeterminado, a parte que desejar rescindir o contrato deverá
formalizarsuaintenção mediante prévia notificação, com, no mínimo,30 (trinta) dias de antecedência,
sob pena de multa equivalente a um período de locação.
6.3. O atraso na devolução do veículo por período superior a 24 (vinte e quatro) horas caracteriza,

Visto do cliente:
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automaticamente,

infração contratual

e apropriação

indébita, autorizando

a LOCADORA

a tomar todas as

medidas legalmente admitidas para a retomada do carro, podendo, inclusive, bloquear a utilização do
\.

.

carro, estando o CLIENTE sujeito às responsabilidadespenais,é'civis,devendo arcar com todas as despesas
,
que a LOCADORA suportar para a sua reintegração na posse do veículo, além dos valores correspondentes
à locação até o momento da retomada do veículo pela LOCADOR'A.
6.4. A LOCADORA

não poderá requerer a devolução do veículo locado antes do término do prazo fixado

no Termo de Contratação, desmotivada mente, salvo se pagar para o CLIENTE o valor equivalente à 30%
c

(trinta por cento) dos aluguéis remanescentes, a título de indefü crçôó por perdas e danos sofridospela
CLIENTE, nos moldes do disposto no art. 571, do Código Civih.
6.5. Se o CLIENTE, unilateralmente e a seu único e exclusivo critério, pretender devolver o veículo locado

antes do término do prazo fixado no Termode Contratação deverá notificar a LOCADORA

de sua intenção

antecipadamente, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, bem como proceder com o
pagamento de multa, à vista, equivalente à 40% (quarenta por cento) dos aluguéis remanescentes,
conforme preconiza art. 571, do Código Civil'.
6.5.1. O pagamento da referida multa não exime o CLIENTE da obrigação de arcar com os demais

valoresfixados no presente Termo e Condições e no Termode Contratação.
6.5.2. Eventuaisdescontos e/ou preços promocionais não serão aplicados no caso de devolução do

veículo antes do período fixado no Termode Contratação.
6.6. O veículo locado deverá ser devolvido na loja em que foi retirado ou em outro local expressamente

designado, na data e hora estipulados no Termo de Contratação, havendo tolerãncia de 01 (uma) hora
para atraso na devolução.
6.6.1. Caso o veículo seja devolvido após o horário estipulado, excedendo inclusive o tempo de

tolerãncia, serão cobradas horas extras, calculadas sobre todo o período de atraso, incluindo a hora
de tolerância, calculado na razão de 1/6 da tarifa diária por hora excedente, acrescido da diária de
todos os adicionais contratados, até o máximo de 6 (seis)horas extras. Ultrapassando o período de 06
Documento assinado digitalmente por: ANTONIA DE CAMPOS MACIEL:22986910106

(seis)horas extras,será cobrado o valor de uma nova diária do veículo.
6.6.2. A LOCATÁRIA

não se responsabilizapor valores e objetos deixados no veículo por ocasião da sua

devolução.
6.7. Devolvido o veículo este será submetido à vistoriano prazo máximo de 03 (três)dias úteis.
6.7.1. Constatadas avarias,estasdeverão serreparadas àsexpensasdo CLIENTE, nostermosdo contrato.
6.8. O encerramento do contrato não exime o CLIENTE de realizar o pagamento de débitos de sua

responsabilidade, tais quais multas por infração de trânsito, dentre outros, devendo proceder o seu
pagamento nosmoldes deste instrumento.
6.9. O contrato poderá ser rescindido pela LOCADORA

a qualquer tempo, sem ônus e sem a necessidade

de apresentação de justificativa, desde que observado o aviso prévio de 30 dias de antecedência, Poroutro
lado, o contrato poderá serrescindido pela LOCADORA

com efeitos imediatos nas seguintessituações:

(o) O veículo não seja devolvido no prazo e local previamente ajustados;
1 Art. 571.Havendo prazo estipulado à duração do contrato, antes do vencimento não poderá o locador reaver a coisa alugada,
senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes, nem o locatário devolvê-Ia ao locador, senão pagando,
proporcionalmente,a multa previstano contrato.
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o veículo

(b)

»:

seja envolvido em acidente GlJ'Çlcometido por qualquer dano, por culpa ou dolo do

CLIENTE, seu preposto ou condutores adicionais; ,

(c) Ocorrer qualquer hipótese de uso inadequado do veículo;
(d) Ocorrer a apreensão do veículo por outeridodes competentes, independentemente do motivo;
c

(e) O CLIENTE, seu preposto ou ~otoristas adicionais não realizarem o pagamento dos débitos nos seus

respectivosvencimentos;

"

;'

(f) No caso de infração de qualquer das obrigações previstasneste contrato por parte do CLIENTE, seu
preposto ou condutores adicionais;
(9) Caso o veículo seja encontrado com evidência clara de abandono;
6.7.1. Ocorrendo qualquer das hipóteses acima, poderá a LOCADORA

adotar todas as medidas para a

retomada do veículo, podendo inclusive bloquear a sua utilização, sem prejuízode aplicação de multa
correspondente até 20% do valor do veículo, conforme tabela

FIPE, e demais penalidades

estabelecidas neste contrato.
6.10. Configuram hipótese de uso inadequado do veículo:
(a) adulterar ou violar o hodômetro do veículo ou outro equipamento

utilizado para medir a

quilometragem;
(b) abastecer o veículo com substãncia em desacordo com o manual do veículo, inclusivecombustível

adulterado ou de má qualidade;
(c) transportar pessoase/ou bens além da capacidade informada pelo fabricante;
(d) rebocar o veículo de forma inapropriada e não destinada a essefim;

(e) participar de corridas de automóveis (rachas, rallys,disputas, competições, etc);
(f) Instruirpessoasnão habilitadas, bem como treinar condutores em qualquer situaçõo;
(9) transportar materiais explosivos/inflamáveis/ilícitos;transportar criança sem uso de dispositivosde

retenção apropriados;
(h) transitar com veículo em local inadequado e não aberto ao tráfego (dunas, proics.) e/ou deixar

Documento assinado digitalmente por: ANTONIA DE CAMPOS MACIEL:22986910106

ocorrer a submersão total ou parcial do veículo em água;
(i) circular com luzesde advertência de óleo ou de temperatura acesas no painel do veículo, hipótese

em que os danos acarretados ao veículo serão apurados mediante laudo técnico;
Ü)

conduzir o veículo sob efeito de álcool e/ou substõncias ilícitas;

(k) ceder o carro a terceiros ou circular com o carro fora do território nacional;
(I) atuar com negligência no cuidado e guarda do carro, deixando-o abandonado e/ou estacionado

em local ermo ou proibido, com portas e vidros abertos, com a chave na ignição ou situações
equivalentes;
(m)

utilizar o

veículo

para

fins ilegais e/ou

fora

das

especificações;

avariar

quaisquer

adicionais/acessórios contratados.
6.11. O contrato seráconsiderado encerrado apenas com a devolução do veículo no local acordado, salvo:
(a) na hipótese de acidente, inocência, apropriação indébita, apreensão e reboque do veículo, será

considerando como termo final quando a Locadora retomar a posse do veículo; Se o CLIENTE, seu
PREPOSTO ou CONDUTOR

ADICIONAL

não forem culpados pelo acidente ou incêndio, o contrato será
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·U
considerado encerrado na data do evento indicados/no §i6letimde ocorrência, sendo que nosdemais
casosa apresentação do boletim de ocorrência se4 'irrelevaQ,te'pàraidentificação do encerramento
('

do contrato.

I

(b) na hipótese de furto ou roubo do veículo, o contrato será considerado encerrado no momento da

lavratura do boletim de ocorrência.
7.

ENTREGA E UTILIZAÇÃO

DO BEM

7.1.O veículo objeto do Termode Contratacão firmado será entregue com todos os equipamentos exigidos
pelo Código de TrãnsitoBrasileiroe adicionais contratados, tudo em perfeitas condições de usoe segurança,
conforme confirmado e aceito pelo CLIENTE, seu PREPOSTO ou CONDUTOR ADICIONAL

cadastrado no ato

de sua retirada.
7.1.1.Após a entrega do veículo o CLIENTE assumea inteira responsabilidade pela possedo veículo,
para todos os fins de direito, responsabilizando-sepor eventuais indenizações decorrentes do uso e
circulação do bem.
7.2.O veículo objeto do Termode Contratacão somente poderá serconduzido por pessoacom no mínimo
21 (vinte e um) anos de idade, que possua carteira de habilitação válida há mais de 2 (dois) anos, e
cadastrada junto à LOCADORA

mediante Formuláriode Cadastramento de Condutor, assumindo,o CLIENTE,

a responsabilidadeexclusiva pelo descumprimento desta disposição.
7.2.1.Caso o CLIENTE não preencha o perfil exigido pela LOCADORA
poderá indicar CONDUTOR

ADICIONAL,

para conduzir o veículo locados,

ficando ciente e concordando que deverá se abster de

conduzir o veículo alugado e que assumirátodas as responsabilidades pelos atos praticados pelas
pessoaspor ele indicadas.
7.3.O CLIENTE deverá fazer uso pessoaldo automóvel objeto do Termode Contratacão, sendo vedada, em
qualquer hipótese, a tradição/cessão do bem à terceiros não credenciados junto à LOCADORA,

de forma

onerosa ou gratuita.
7.4. No uso do bem, os condutores não deverão extrapolar eventual limite de quilometragem estipulado
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pela LOCADORA,

sendo devida indenização por eventual excedente de quilometragem, no importe

estabelecido no Termode Contratacão.
7.5. Incumbe ao condutor no uso do bem, mantê-lo em condições e ajustes compatíveis com aqueles
indicados pelo fabricante em seusmanuais,inclusiveno que se refere à utilização de combustível e fluídos
idóneos. calibragem correta dos pneus, monitoramento dos níveisde óleo e de água dos reservatórios,
dentre outros, incumbindo-lhe ainda assegurarque o veículo irá transitar com todos os equipamentos e
acessóriosobrigatórios de acordo com o Código de Trânsito Nacional e com a regulamentação do
CONTRAN.
7.5.1.Emhipótese alguma poderá o CLIENTE realizarpersonalizações,tais quais modificações de rodas,
pneus, suspensão,vidros, faróis, dentre outras, respondendo pelos danos, desvalorizaçõese eventual
perda de garantia ocasionada em virtude de suarealização, sem prejuízodas penalidades decorrentes
da infração contratual.
8.

OBRIGAÇÕES

DA LOCADORA

8.1.Conceder a possedo veículo ao CLIENTE e realizarvistoriapreviamente à concessão da possee após a

Visto do cliente:
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,--devolução do mesmo, registrandttodas as condições do veículo.

I
8.2. Disponibilizaro em perfeitas condições de usoe segurança, com todos osdocumentos e equipamentos

exigidospela legislação.
8.3. Garantir a reserva pelo prazo
de até 1 horaI após o horário previsto para a retirada do veículo,
ç
condicionado ao horário de tuncronornento da agência.
8.4. Garantir a entrega de veículo pertencente' ao grupo e categoria reservados;A LOCADORA

não garante

o modelo e a cor de veículo, podendo disponibilizarqualquer veículo pertencente ao grupo, a seu critério.
8.4.1. Se o CLIENTE for atendido com carro de categoria superior,o valor da locação será igual ao do

carro reservado até o momento em que este lhe for disponibilizado. Caso o CLIENTE não substituíao
veículo na data e horário estabelecidos pela Locadora, estará aderindo ao aluguel do carro inferiorou
superior, conforme o caso, e pagando a sua tarifa desde a retirada do veículo. Quando for
disponibilizadoo carro reservado, a LOCADORA

possibilitaráque o mesmo seja retirado em sua sede.

8.5. Substituiro veículo sem õnusao CLIENTE no caso de pane por defeito não decorrente de usoinadequado

ou de culpa e/ou dolo do CLIENTE, o que será realizado no prazo de 48 (quarenta e oito horas) contado a
partir da notificação da LOCADORA

quanto ao ocorrido.

8.6. A manutenção preventiva do veículo será realizada pela LOCADORA.

às suas expensas,em oficina

credenciada ou ainda em concessionária do fabricante do veículo cadastrada para tal fim pela
LOCADORA.
8.7. No caso de bloqueio de valores no cartão de crédito do CLIENTE, após a devolução do veículo com

pagamento dos valores devidos pela locação, a LOCADORA

deverá solicitar para a administradora do

cartão de crédito o desbloqueio dos respectivos valores, sendo que o prazo para a efetiva liberação
dependerá da política interna de cada operadora de cartão de crédito.
9.

OBRIGAÇÕES

DO CLIENTE

9.1. Responsabilizar-se
pela guarda e uso do veículo. utilizando-o em conformidade com as especificações
do fabricante e com a legislação vigente. abstendo-se de praticar direção perigosa, realizartransporte que
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possa prejudicar o desempenho e integridade do veículo e seus acessórios,bem como de incorrer em
qualquer hipótese de uso inadequado do veículo.
9.2. Devolver o veículo e adicionais contratados no tempo e modo acordados sob pena de apropriação

indébita.
9.3. Responsabilizar-se
pelo pagamento das infrações de trãnsito pelo período em que esteve com a posse

do veículo, autorizando desde já a cobrança ou o débito em cartão de crédito cadastrado perante a
LOCADORA.
9.4. Vistoriar o no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, restando desde já declarado que o CLIENTE o

devolverá livre de qualquer pertence ou valores pessoais.
9.5. Devolvero veículo com a mesma quantidade de combustível que o recebeu, sob pena de sercobrado

o combustívelfaltante.
9.6. Impedir que pessoa não cadastrada como CONDUTOR

ADICIONAL

conduza o veículo alugado, sob

pena de perca das proteções contratadas.
9.7. Arcar com o pagamento dos eventuais lucroscessantesque terceiros possampleitear judicialmente em

Visto do cliente:
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razão de sua conduta

irregular e de seu PREPOSTO e/ou CO"':',DUTeR ADICIONAL.

bem como arcar com

valores que excedam as eventuais proteções contratad/m.
9.8. Compromete-se a não realizar qualquer reparo ourserviço no carro sem a expressae prévia anuência

da LOCADORA.

sob pena de não ser reembolsado por'[ois serviçose ainda arcar com eventuais danos ao

veículo.
9.9. O CLIENTE se responsabilizaintegralmente pelo uso do veiculo.
......._,_ respondendo por atos próprios, dos seus
,

PREPOSTO E CONDUTOR ADICIONAL.
9.10. É dever do CLIENTE informar

podendo o veículo ser devolvido por qualquer um destes.

à LOCADORA

o momento correto de realização de cada revisão com

base no atingimento da quilometragem e é dever da LOCADORA

controlar a necessidade de revisõescom

base no tempo de uso do veículo. Para tanto, considerando que o veículo estará em posse do CLIENTE. é
responsabilidade única e exclusiva do mesmo acompanhar regularmente a quilometragem do veículo a
fim de constatar o momento necessário ao agendamento
LOCADORA,

da manutenção

preventiva perante a

nos termos das exigências do fabricante e da "etiqueta de revisão" anexada ao veículo,

9.10.1. As revisõesserão sempre programadas entre as partes, devendo uma informar

antecedência

à outra, com

mínima de pelo menos 15 (quinze) dias, a data prevista para atingimento da

quilometragem/do tempo de uso.
9.10.2. É responsabilidade da LOCADORA

realizar o agendamento da revisão junto à oficina de sua

confiança ou concessionária, sendo vedado ao CLIENTE proceder o agendamento ou efetivar a revisão
por conta própria e/ou em estabelecimento diverso do indicado pela LOCADORA.

O CLIENTE fica

obrigado. desde já, a apresentar o veículo na data e local previamente indicado pela LOCADORA,
9.10.3. Caso o CLIENTE não informe a necessidade de realização de revisão ou não leve o veículo na

data e local indicado para tanto, fica obrigado a arcar com multa no valor de R$ 5,000,00 (cinco mil
reais),mais 0,04% do valor da locação mensal do veículo por cada quilômetro rodado além do previsto
para revisão. Além disso,a LOCADORA
9.10.4. A solicitação feita pelo CLIENTE

poderá considerar o contrato rescindido por culpa do CLIENTE.

à LOCADORA

para a realização de manutenção preventiva
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deverá serefetivada por meio escrito ou eletrônico. com confirmação da LOCADORA,

nos mecanismos

de atendimento.
9.10.5. Além da multa acima prevista. o CLIENTE ficará obrigado a ressarcir todo e qualquer valor

correspondente ao dano que o veículo vier a sofrer em razão da não realização da manutenção
preventiva, inclusive após o encerramento do contrato de locação decorrente da perda da garantia
do veículo,
9.11. Cabe também ao CLIENTE verificar constantemente a permanência da "etiqueta de revisão" que

deverá estar sempre anexada ao veículo. Caso a "etiqueta de revisão" venha a se extraviar ou se perder
de maneira a impossibilitara verificação das exigências de manutenção preventiva, o CLIENTE deverá avisar
a LOCADORA

acerca de tal fato imediatamente, sob pena de arcar com multa no valor de R$ 5.000,00

(cinco mil reais). mais 0,04% do valor da locação mensal do veículo por cada quilômetro rodado além do
previsto para revisão.
9.12. Caso o CLIENTE seja pessoajurídica, este responderá por todos osatos dolosose/ou culposospraticados

por seusfuncionários e/ou representantes.
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9.13. Sem prejuízo das demais responsabilidades contratuais, serão de responsabilidade do CLIENTE
as
despesasrelativas à reporcçôo depneus danificados, consumo de combustível. higienização e lavagem
interna e externa do veículo..
9.14.As obrigações do CLlEN'Enão se limitqm ~s disposiçõesdeste tópico, abrangendo todas as demais
obrigações dispostasno contra o.
10.

INFRAÇÕES
DETRÂNSITO

10.1.São de responsabilidade do CLIENTE
e dos condutores adicionais por ele cadastrados as multas e
penalidades referentes às infrações de trãnsito aplicadas durante o período de utilização do veículo
fornecido, mesmo que a LOCADORAnão seja notificada dentro do prazo legal. sendo o CLIENTE
pessoalmente responsável por assumir os encargos financeiros e penalidades impostas, outorgando
poderes, por meio do aceite aos presentesTermose Condições Gerais, para gue LOCADORAo indigue
como condutor infrator perante aos órgãos de trânsito autuantes.
10.1.1.O CLIENTE
outorga poderes à LOCADORApara preencher em seu nome os dados relativos à
"apresentação do condutor" previstonasResoluções404/12 do CONTRAN,ou qualquer outra legislação
que for expedida para este fim, inclusive assinandoem seu nome, caso tenha sido lavrada autuação
por infrações de trânsito enquanto o veículo esteve em sua possee responsabilidade, situação na qual
a LOCADORAapresentará ao órgão de trânsito competente a cópia do presente Termoe Condições
Geraise do Termode Contratação celebrado com o CLIENTE.
10.1.2.Caso os documentos apresentados junto ao respectivo órgão de trânsito competente não sejam
aceitos por qualquer motivo, o CLIENTEpermanecerá responsável pelo pagamento das multas e
infrações de trãnsito e pelos eventuais agravos pela não indicação do condutor infrator, inclusive
aquele descrito no art. 257, § 8° do Código de TrânsitoBrcsileiros.
10.2. Descabe qualquer discussão sobre a procedência ou improcedência das infrações de trânsito
aplicadas em desfavor do CLIENTE,
podendo este a seucritério e àssuasexpensas,recorrer das multas,junto
ao órgão de trânsito competente, o que não o eximirá do pagamento do valor da multa, mas lhe dará o
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direito de pleitear o reembolsojunto ao órgão competente, caso a defesa/recurso sejajulgado procedente.
10.3.O CLIENTE
declara-se ciente e concorda que a LOCADORAficará responsávelpela quitação das multas
junto ao órgão de trânsito competente, as quais deverão serrestituídasà LOCADORApelo CLIENTE
na forma
deste instrumento.
10.3.1.O pagamento da autuação pelo CLIENTE
diretamente ao órgão de trânsito não importará em
quitação, nem o eximirá do pagamento da taxa administrativa de multas fixadas neste instrumento.
10.4.Caso o Locatário seja pessoajurídica e o veículo por ele alugado seja multado, este será obrigado a
indicar o condutor do veículo no momento da infração, em obediência ao art. 257, parágrafos 7° e 8° do
Código de TrânsitoBrasileiro,sendo certo que a não indicação do condutor gerará o repassedo agravo da
multa para a empresa locatária, independente das demais cominações legais cabíveis.
10.5.O valor da penalidade aplicada será acrescido de taxa administrativa no importe de 10%(dez por
Art. 257.As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos
de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoasfísicasou jurídicas expressamente mencionados neste Códiqo.
§ 8° Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo Identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa
jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela Infração, cujo valor é o da multa multiplicada
pelo número de infrações iguais cometidas no periodo de doze meses.
2
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cento) sobre o valor da autuação, em decorrência dos serviçosadici?nais exercidos pela LOCADORA

nestes

casos.
10.6. O CLIENTE deverá entregar à LOCADORA

cópia' do notltlcoçõo/outuoçõo

de trãnsito caso seja

-,

autuado por autoridade policial ou de trãnsito.

/
../
10.7. O CLIENTE fica ciente, desde já, que mesmo após a devôleçào do veículo contratado permanecerá

responsável pelas penalidades e débitos oriundos de infrações de trãnsito cometidas no período de
utilização do veículo, mantendo-se a sua obrigação quanto ao cumprimento das previsõesconstantes neste
capítulo, ainda que após o término do contrato, sujeitando-se às penalidades previstas neste instrumento,
inclusive no que tange a multa por infração contratual em caso de descumprimento de suasobrigações.
11.

SINISTROS E RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA

.11.1. Emcaso de sinistro,inclusiveroubos, furtos e acidentes, e de qualquer outro dano ao veículo, incumbe

ao CLIENTE a comunicar imediatamente às autoridades competentes e a LOCADORA,
LOCADORA

devendo entregar a

o boletim de ocorrência policial do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência

do evento e o laudo pericial ou seu protocolo quando houver capotamento do veículo ou vítima fatal,
quando também deverá preencher o relatório de ocorrências fornecido pela LOCADORA,

sob pena de

perder o plano de cobertura de acidentes e sinistroseventualmente contratado.
11.1.1. Em caso de recolhimento do veículo em pátios ou quaisquer outras espécies de locais pagos,

incumbirá ao CLIENTE o custeio das diárias e despesasde transporte do veículo.
11.1.2. Emcaso de sinistroque ocasione a impossibilidade de locomoção do veículo, eventual serviço

de guincho para o deslocamento do mesmo para o local de vistoria será gratuito e fornecido pela
LOCADORA

caso a distãncia seja de até 200 quilómetros da sede da LOCADORA,

excedente, será cobrado do CLIENTE as despesassuportadas pela LOCADORA

caso a distãncia seja

com a contratação de

empresa prestadora de serviço de gincho e reboque.
11.1.3. O CLIENTE não fará jus a substituição do veículo nestescasos.
11.2. O CLIENTE seu PREPOSTO e/ou CONDUTOR ADICIONAL,

obrigam-se civil e penalmente por todos os atos

Documento assinado digitalmente por: ANTONIA DE CAMPOS MACIEL:22986910106

praticados na possee na condução do veículo locado, obrigando-se também a assumiro polo passivode
qualquer demanda proposta contra a LOCADORA,

seja por meio de denunciação a lide ou por meio de

ação de regresso.
11.3. O CLIENTE responderá integralmente, independentemente de culpa, pelos danos materiais sofridos

pelo veículo locado em virtude de colisão, incêndio, mau uso, ou outros eventos danosos, que venham a
deteriorar o veículo parcial ou totalmente. Responderá ainda pelos danos materiais, corporais, estéticos
e/ou moraisque vier a causar a terceiros, estejam estesdentro ou fora do veículo locado.
11.3.1. O CLIENTE responderá pelo valor integral do veículo se ocorrer deterioração total, furto ou roubo,

independentemente de dolo ou culpa. Considerar-se-á deterioração total aquela cujo custo de
reparação for superiora 60% (sessentapor cento) do preço de mercado do veículo vigente na ocasião
do sinistro,apurado de acordo com a tabela FIPE.
11.3.2. Uma vez que o CLIENTE tenha ressarcido a LOCADORA

pelos danos referidos nesta cláusula, se

sub-rogará no direito de pleitear indenização contra aqueles que porventura tenham causado o dano.
11.3.3. O CLIENTE poderá aderir a plano de cobertura de acidentes e sinistros,hipótese em que a

Visto do cliente:
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LOCADORA

arcará com as responsabilidadesnos limites da cobertura contratada e desde que

devidamente paga a participação obrigatória, somente voltando a serválida e aplicável a presente
cláusulaseo CLIENTE perder o direito ao referido piano..Não aderindo o CLIENTE ao plano de cobertura
./

.)

de acidentes e sinistros,a responsabilidade pela manutenção preventiva e reposição do veículo
sinistrado,bem como pela indenização porventurodevida a terceiros,seregerá somentepela presente
cláusula.
\
12.

PLANO DE COBERTURA DE ACIDENTES E SINISTROS

12.1. O CLIENTE poderá contratar uma das modalidades de pleno de cobertura de acidentes e sinistros

indicadas no tarifário da LOCADORA, as quais não configuram modalidade de seguro, mas tão somente
cobertura veicular referente aos riscos da locação. Para tanto o CLIENTE deverá pagar o valor
correspondente à opção escolhida a cada diária, bem como a respectiva participação obrigatória
(coparticipação), podendo optar por uma ou maisdas seguintescoberturas:
(a) Cobertura

de danos materiais

ao veículo

locado:

cobertura contra perda total, roubo, incêndio e

danose/ou avariascausadas ao veículo por colisãoe/ou acidentes, cabendo ao CLIENTEarcar com a
participação obrigatória (coparticipação), estabelecida no Termode Contratacão.
(b) Cobertura

para-brisa:

cobertura quanto a danos acarretados ao para-brisa do veículo, cabendo

ao CLIENTE
arcar com a coparticipação estabelecida no Termode Contratação;
(c) APO (Acidentes

pessoais a Ocupantes)

morte ou invalidez:

cobertura contra danos causados aos

ocupantes do veículo, nos casos de morte ou invalidez permanente, oriundos de acidentes com o
veículo, até

o limite total

por veículo locado

estabelecido no Termo de Contratação,

independentemente do número de ocupantes do veículo e/ou do tamanho do dano, cabendo ao
CLIENTEarcar com a coparticipação estabelecida no Termode Contratação.
(d) RCF/DM e RCF/DP: cobertura contra danos pessoaise materiaiscausados a terceirosem razão de

acidente com o veículo locado, até oslimitestotais estabelecidosno Termode Contratação, cabendo
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ao CLIENTE arcar com a participação obrigatória (coparticipação) estabelecida no Termo de
Contratação.
12.2. Independentemente da culpa, toda vez que o valor para a reparação dos danos for inferiorou igual

ao valor da participação obrigatória (coparticipação) fixado no Termode Contratação, o CLIENTE arcará
integralmente com o custo da referida reparação; e toda vez que o valor da reparação for superiorao da
participação obrigatória (coparticipação), o CLIENTE arcará com esta quantia e a LOCADORA com o que
exuberarda referida quantia até o valor total da cobertura, estabelecida no Termode Contratação.
12.3. O valor da participação obrigatória (coparticipação) será diferente para cada tipo de cobertura e

cobradas de forma independente. Deste modo, se ocorrer danos materiais ao veículo locado e ocorrer
danos pessoaisao ocupante do veículo e/ou danos pessoaisa terceiros causados por fatos ou atos
independentes entre si,para cada um dos fatos ou atos será feito um cálculo em separado, ainda que a
reparação dos danos venha a serfeita conjuntamente.
12.4. No caso de locação

continua (continuada) o valor definido para participação obrigatória

(coparticipação) assim como o do serviço, será corrigido monetariamente pela variação positiva

Visto do cliente:
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acumulado do índice Geral de Preços- Mercado IGP-M(FGV()e se dará anualmente sempre no mesmo
dia e mêsdo celebração do Termode Contratação.

. •

,

12.5. A contratação do cobertura com o pagamento do valor correspondente o cada diário não exonero

o dever do CLIENTE de pagar o participação obrigatório (coparticipação) estobelecido caso seja
~
/
necessárioo acionamento do cobertura. O pagamento do portlcipoçôe-ebriqctórlo independe de culpo
no evento por parte do CLIENTE, seu PREPOSTO ou CONDUTOR ADICIONAL,

sendo que elo será devido ainda

no coso de furto ou roubo do veículo alugado, independentemente do suo recuperação.
12.6. O CLIENTE declaro ciência e concordo que nenhuma das proteções oferecidos pelo LOCADORA

possui

cobertura paro:
(o) Donosmorais,estéticos e lucroscessantes,devendo o CLIENTE arcar com valoresde donos oriundos

dessanatureza, inclusiveperante terceiros.
(b) Furto/roubo e/ou extravio de rodos, pneus, manual do veículo, topetes, macaco, aparelho de som
do veículo, paro-brisa (solvocontratação específico paro este item), vidros, estepe, triãngulo, choves,
antena, e demais acessóriosveiculares.
(c) Furto/roubo, perda, danificação do placa do veículo.
12.7. Ascoberturas não cobrem, exemplificativo mente, os seguintescasos:

(o) Não efetuar o pagamento do participação obrigatório ou do prestação do serviço.
(b) Embriaguez00 volante e/ou utilização de substânciaspsicotrópicas, narcóticas ou entorpecentes
em geral, ainda que se trate de drogas de usolícito.
(c) Excessode velocidade, conduçâo por pessoa nâo habilitado e/ou nâo cadastrado junto à
LOCADORA

e demais violações 00 Código de TrânsitoBrasileiroe às demais legislaçõesem vigor.

(d) Utilizaçãodo veículo de formo inadequado, em condições extremas,em operações proibidos paro
o mesmo ou com propósitosilícitos.
(e) Caso nâo seja entregue o boletim de ocorrência e o relatório de ocidentes à LOCADORA

nostermos

do contrato.
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(f) Casos de vandalismo, atos terroristas e decorrentes de casos fortuitos ou forço maior, como
catástrofes,inundações e outras ocorrências de cunho natural.
(9) Os donos provenientes de dolo, imprudência, negligência ou imperícia do CLIENTE, seu PREPOSTO

ou CONDUTOR ADICIONAL.
(h) agir com falto de zelo ou mau uso do veículo, o que poderá ser comprovado

por

atestado/documento fornecido por oficina ou concessionário de veículos.
(i) Fazerusoinapropriado do bem, nostermos deste contrato.

m Emcoso de apropriação indébita do veículo.
(k) Trafegarcom veículo foro do território nocional.
(I) Realizaçãode acordo com terceiros,em coso de sinistro,sem o anuência formal do LOCADORA.
(m) Provocar ou simularsinistro,inclusivecom declarações inverídicase/ou incompletas, com omissão

de circunstânciascapazes de alterar o análise do ocorrido.
(n) Seo condutor não realizaro teste de alcoolemia requerido por qualquer autoridade competente.
(o) Não apresentar o veículo para o realização do manutenção programado;

Visto do cliente:
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(p) Danos para os quais tenham contribuído
rebelião, insurreição, revolução,
qualquer ato de autoridade
consequência

confisco,

direta ou indiretamente
naciónalização,

atos de hostilidade ou de guerra,

'destruição

ou requisição

de fato ou direito, civil ou militar, e em geral todo e qualquer

dessas ocorrências. Assim como os direta ou indiretamente

quais próxima ou remotamente
outras perturbações

decorrentes

tenham contribuído

relacionados

de

ato ou

com ou para os

tumultos, vandalismo, motins, greves, e quaisquer

c

de ordem pública;
em trãnsito por estradas ou corninhos impedidos, não abertos ao tráfego

(q) Danos ocorridos quando

ou de areias fofas ou movediças;
(r) Danos sofridos pelos veículos
apropriado

locados

quando

a esse fim, ou estiverem sido rebocados

estiverem

sendo

rebocados

em virtude de operação

por veículo

não

proibida;

(s) Danos a bens que estejam no interior do veículo locado, sejam de posse ou propriedade

do CLIENTE

ou bens de terceiros;
(t) Danos por tentativa

de reparação

de quaisquer componentes

da LOCADORA e em oficinas não credenciadas
(u) O CLIENTE deixar de comunicar
notificação

ou documento

do veículo locado, sem autorização

pela mesma;

à LOCADORA

eventual

recebimento

de citação,

intimação,

similar do Poder Judiciário, cartórios e outros integrantes do mesmo, sendo

respeitados os possíveis prazos determinados

pela Justiça e/ou órgãos Públicos;

(v) O CLIENTE deixar de tomar as providências

que lhe cabem-no

modo e prazo estabelecidos

no

presente Termo e Condições Gerais e no Termo de Contratação;

12.8. Caso a cobertura contratada

não seja suficiente para cobrir os danos causados, caso o CLIENTEopte

por não contratar qualquer cobertura

e/ou no caso de perda da cobertura, o CLIENTEserá acionado

para

pagar diferenças de valores e todos os ônus decorrentes de qualquer evento com o veículo locado, seus
acessórios

e

suas

extrajudicialmente,
a integralidade

consequências,

perante

terceiros

seja por danos materiais, corporais, morais,

de todo

vigência deste contrato,
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inclusive

e qualquer

dano

causado

independentemente

maior ou culpa exclusiva/concorrente

prejudicados,

ao veículo,

seus acessórios

ou

à

terceiros

durante

a

de caso fortuito, força

de terceiros, exceto aqueles provenientes de defeito de fabricação.

deverá

do veículo

independentemente

e

de culpa e ainda que decorrentes

ou apropriação

à LOCADORA

judicial

etc.. isso pois é dever do CLIENTEarcar com

12.8.1. No caso de perda total do veículo, roubo/furto
pagar

quer

o valor

de mercado

indébita

de acordo

do veículo o CLIENTE
com

a tabela

FIPE,

de culpa.

12.8.2. O CLIENTEfica responsável por eventuais lucros cessantes da LOCADORA durante o período em
que o veículo permanecer
de reparos,

além

indisponível para locação

dos custos e despesas

concessionária e/ou oficinas previamente

12.9. O CLIENTE declara
demandas

para

em razão do tempo necessário para a realização
reparação

total

do veículo,

que

ocorrerá

em

autorizada pela LOCADORA.

desde já que a LOCADORA poderá

judiciais movidas por terceiros, cabendo-lhe

realizar o seu chamamento

assumir com exclusividade

processual nas

todos os ônus dessas

demandas.

12.10. É de responsabilidade

do CLIENTEprovidenciar

eventual pedido de pagamento

seguro DPVAT, correndo às suas próprias expensas as despesas necessárias à obtenção

de indenização

pelo

da cobertura.

Visto do cliente:
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12.11. Caso o CLIENTE opte por utilizarcoberturas fornecidas pela oper~dàrà do seu cartão de crédito, a
LOCADORA

fornecerá todos os documentos necessáriospara tanth, :.'~ntretanto o CLIENTE ainda será

pessoalmente responsável pela integralidade dos danos no cas~ de' ausência de pagamento ou
\

pagamento parcial pela administradora do cartão de crédito,

13.

'.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DIREITO A USO DE IMAGEM

13.1. A LOCADORA

trata dados pessoaisdos CLIENTE, seu PREPOSTO e/ou CONDUTOR

ADICIONAL

para

viabilizara locação de veículos,estabelecer contato, analisarinformações financeiras,oferecer benefícios,
prevenirfraudes,proteger seu patrimõnio, cumprir obrigações legais,regulamentações específicase ordens
judiciais, podendo ocorrer o compartilhamento de dados pessoaiscom parceiros e fornecedores para o
estrito cumprimento dessafinalidade. As informações coletadas são aquelas necessáriaspara o cadastro
do CLIENTE, PREPOSTO e/ou CONDUTOR

ADICIONAL

e serão utilizadas exclusivamente e enquanto forem

necessáriospara as finalidades os quais foram coletados garantindo a confidencialidade, integridade e
disponibilidade dos dados pessoais.
13.1.1.

O CLIENTE é responsável pela veracidade e autorização do titular quando ocorrer o

fornecimento de dados pessoais para cadastro de terceiros como PREPOSTO e/ou CONDUTOR
ADICIONAL,

obrigando-se a comunicá-los que os dados serão tratados pela LOCADORA

para as

finalidadesdo presente instrumento.
13.2. A LOCADORA,

a seu exclusivo critério, se resguarda ao direito de instalar rastreador e sistema de

bloqueio no veículo, assim como outros dispositivoseletrônico para rastrear/identificar sua localização,
visando exclusivamente à proteção de seu patrimônio, concordando, expressamente,o CLIENTE, com o
fornecimento pela LOCADORA

de relatórios de utilização e/ou localização nos casos de solicitações de

autoridade policial e/ou determinações judiciais.
13.2.1. O CLIENTE tem absoluta ciência de que, na hipótesede descumprimento de qualquer obrigação

previstano Termode Contratação e no presenteTermoe Condiçães Gerais,ou em casosde ocorrência
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de ilícitos, a LOCADORA

poderá bloquear a utilização do carro e promover medidas para sua

reintegração da possedo carro.
13.3. A LOCADORA

utilizará o e-mail e o número do telefone para divulgar e comunicar acerca de

promoções e atividades de marketing.
13.4. O CLIENTE autoriza desde já a LOCADORA

a utilizarsua imagem, nome, logomarca ou qualquer outra

identificação em material virtual ou físico de apresentação da empresa, inclusive autorizando a sua
publicação em redes, sitesou mídiassociaise sua veiculação em quaisquer espécies de propagandas da
LOCADORA,
14.

de forma gratuita e sem fazerjusa qualquer remuneração em virtude de tal utilização.

INADIMPLÊNCIA

14.1. O não pagamento dos valoresdevidos à LOCADORA,

ossujeitaráa correção monetária pela variação

positivado índice Geral de Preços- Mercado IGP-M(FGV),jurosde mora de 1 % (um por cento) ao mêspro
rata die a contar do vencimento e multa de 20% (vinte por cento), podendo ser objeto de cobrança

administrativa/judicial, protesto e inscrição nos cadastros de inadimplentes, constituindo o Termo de
Contratação e o presente Termoe Condições Geraistítulo executivo extrajudicial.

Visto do cliente:
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14.1.1. No caso de extinção do referido índice, será utilizado aquele que vier a substituí-loou outro que

reflita a real variação da inflação no período.

/"

"

14.1.2. O pagamento dos valores devidos, des6tualizados, após a data de vencimento não importarão

em quitação.
14.1.3. Coso seja necessária cobrança judicial para recebimento dos valores, o débito deverá ainda ser

acrescido de 20%(vinte por cento) de honorários advocatícios.
14.1.4. O inadimplemento autoriza a rescisão contratual, sem prejuízodas demais sanções cabíveis.
15.

INFRAÇÕES CONTRATUAIS

E RESCISÃO

15.1. Constituem infrações contratuais o desrespeito a quaisquer dos itens previstosneste instrumento.
15.2.

O

cometimento

de

infrações

contratuais

autoriza

a

rescisão imediata

do

contrato,

independentemente de prévia comunicação ou interpelação judicial.
15.2.1. A rescisão e/ou a devolução do veículo não exime o CLIENTE do dever de cumprir as obrigações

previstasneste instrumento e no Termo de Contratação.
15.2.2. As partes declaram estar cientes e concordam que o encerramento do contrato não quita

integralmente as obrigações dele decorrentes. O CLIENTE poderá ser chamado posteriormente a arcar
com quaisquer despesas originadas enquanto o veículo esteve em sua posse.
15.3. O contrato também será rescindido em caso de agressão, física ou verbal, praticadas pelo CLIENTE,
PREPOSTO ou MOTORISTA ADICIONAL

em face dos colaboradores da LOCADORA

e também em face de

outros clientes nas dependências da LOCADORA.
15.4. A rescisãodo contrato pela LOCADORA

poderá ocorrer ainda de forma motivada e imediata quando

o CLIENTE descumprir suasobrigações, bem como em qualquer hipótese de violação a princípioslegais que
atentem à moral, bons costumes. à ordem pública e boa-fé objetiva e/ou aos direitos constitucionais da
LOCADORA.
16.

NOTIFICAÇÕES

16.1. Incumbe às partes informarem uma à outra a alteração de quaisquer dos dados descritos na
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identificação do Termo de Contratação, especialmente no que tange a endereço, e-mail e número
telefônico, sob pena de serem consideradas válidas as notificações/citações/intimações

enviadas de

acordo com os dados constantes na contratação.
16.2. São admitidas e válidas todas as notificações/citações/intimações

realizadas através de e-mail,

whatsapp, conta to telefõnico, envio de correspondência ou qualquer outro meio idôneo devidamente
documentado.
17.

INTEGRIDADE E LIBERALIDADE

17.1. O afastamento, invalidação ou ineficácia no todo ou em parte de qualquer das previsõesconstantes

neste instrumento nâo invalida sua íntegra, devendo ser substituída por outra que atenda licitamente o
escopo da afastada.
17.2. A tolerância das partes quanto ao descumprimento de qualquer das cláusulas previstas neste

instrumento,constituirá mera liberalidade e não configurará, em hipótese alguma, novação ou renúncia.
17.3. As cláusulas e condições ora estabelecidas poderão ser alteradas sem prévio aviso, e em caso de

conflito ou discussão com o CLIENTE prevalecerá a versão vigente na data de assinatura do Termo de

Visto do cliente:
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Contratação.

-

18.

-

(0S DF. Ii

ALTERAÇAO

-

DAS CONDIÇOES

I

DO CONTRATUAL
\

18.1. A LOCADORA

poderá alterar quaisquer condições do Termo de Contratação, mediante prévia

notificação, com, no mínimo,07 (sete)dias de antecedênc~paJEl''Ódaptar o documento. Caso o CLIENTE

"
não concorde com as alterações realizadas,poderó imediatamente
encerrar o contrato, sem ônus.
18.1.1.

Se, após a comunicação o CLIENTE permanecer com o veículo, será caracterizada sua

aceitação às novas condições do Termode Contratação.
19.

ADESÃO POR MEIO ELETRONICO

19.1. Acordam as partes que, salvo documentos que exijam formalidades especificadas em lei, todas as

assinaturaspertinentes a este negócio jurídico dor-se-õo preferencialmente por meio digital, com ou sem
certificado digital disponibilizadopela ICP-Brasil,desde que por meio de plataforma idônea que comprove
a autoria e a integridade de documentos, bem como que serão válidos e plenamente eficaz, constituindo
título executivo extrajudicial para todos osfinsde direito.
20.

FORO

20.1. O foro competente para dirimirquaisquer dúvidas advindas do presente instrumentoou do Termode

Contratação é o da Comarca de Várzea Grande/MT.
21.

CONHECIMENTO

PÚBLICO

21.1. Para finsde conhecimento público e para que o presente instrumentoatinja os efeitos mencionados

no art. 221, do Código Civile. os presentestermos gerais serão registradosem cartório e ficarão disponíveis
por meio de um linkno site da LOCADORA.
VárzeaGrande/MT, 01 de junho de 2022.
Documento assinado digitalmente
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A SENHOR (A) REGISTRADOR (A) DO 1° SERViÇO
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, MATO GROSSO

LUZEIRO SERVICE LOCADORA

NOTARIAL

E REGISTRAL DA

DE VEICULOS E SEGUROS EIRELI, pessoa jurídica de

direito privado regularmente inscrita no CNPJ sob o n. 08.306.495/0001-93,
sediada à Av. João Ponce de Arruda, n. 910, Centro-norte, no município de
Várzea Grande/MT, CEP 78.110-376,neste ato representada pelo seu sócio
administrador PRESLEY FRANCELlNO DA SILVA MEDEIROS, brasileiro, casado em
comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 05/03/1989, portador da
Carteira de Nacional de Habilitação RG n°. 04243823520,órgão expedidor
DETRAN/MTe CPF n°. 023.686.701-65,residente e domiciliada na Av. das
Palmeiras, S/N, Condomínio Reserva Rio Cuiabá, Casa 256, Bairro Jardim
Imperial, Cuiabá/MT, CEP78075-906.
Requer a senhor (a) o registro nos livros de Títulose Documentos do seguinte
documento: "TERMOSE CONDiÇÕESGERAISDO CONTRATODE lOCAÇÃO DE
VEíCULOS10VERSÃO- JUNHODE2022".
Para fins de eficácia contra terceiros, nos termos do art. 221, do CC e do art.
127,inciso I, da lei 6015/1973.
Declara ainda ter sido informado pela Serventia sobre as implicações da lei
Geral de Proteção de Dados e consente, neste ato, de forma livre, consciente
e inequívoca, que todos os dados pessoais fornecidos nesta oportunidade
recebam tratamentos de colete. recepção, utilização, armazenamento ou
arquivamento, para os fins exclusivos mencionados acima, em atenção ao
Provimento n° 15!2021-Cgj-MT,a lei nO6.015/73 e às disposições dos artigos 5°,
inc. XII,e 23 da lei n° 13.709/2018(lGPD).
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Para tanto faço juntar toda a documentação assinada de forma eletrônica.
Nestestermos, pede deferimento.

Várzea Grande - MT,24de junho de 2022.
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