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> Termo de Responsabilidade
Utilização de Veículo da Empresa

O presente “Termo” tem como objetivo acompanhar a utilização do veículo Fiat 
Palio Attract 1.4, placa OOH 7630, de propriedade da empresa DígithoBrasil 
Soluções em Software Ltda., portadora do CNPJ sob nº 04.496.152/0001-88. 

O colaborador que utilizar o veículo estará se comprometendo à:

1. Obedecer todas as leis de trânsito vigentes, incluindo leis federais, estaduais e
municipais;

2. Possuir CNH dentro do prazo de validade e categoria compatível ao veículo;

3. Utilizar o veículo única e exclusivamente para fins de exercício das atividades
inerentes à função;

4. Devolver imediatamente o veículo na sede da empresa após a utilização, sendo
vedado levá-lo para casa;

5. Não utilizar o veículo para fins particulares, por terceiros, bem como, a
concessão de carona;

6. Zelar pelo estado de conservação do veículo;

7. Comunicar imediatamente à empresa:

(i) qualquer ocorrência de danos, avarias, roubo, furto, e outros;
(ii) qualquer tipo de infração de trânsito.

8. Ressarcir a empresa em caso de eventuais sinistros de sua responsabilidade;

9. Pagar as multas e receber os pontos na CNH decorrentes de infração de
trânsito de sua responsabilidade.

Toda e qualquer situação não prevista neste “Termo”, bem como eventuais casos 
omissos, serão decididos pelo Departamento de Facilidades.

Os dados pessoais abaixo coletados destinam-se exclusivamente ao controle 
interno da empresa e somente serão compartilhados com terceiros (órgãos ou 
entidades públicas competentes, seguradoras e empresas de reparos 
automotivos) em caso de eventuais multas de trânsito ou sinistros, e serão 
armazenados na pasta do colaborador pelo prazo necessário ao cumprimento de 
obrigação legal, com posterior eliminação.
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       Nos termos da Lei nº 13.709/2018, autorizo a coleta e o tratamento 
dos meus dados pessoais, para fins de cumprimento do presente termo de 
responsabilidade.

Nome Completo: 

CNH: 

Data: 

Horário Inicial: Horário Final: 

Justificativa: 
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