
Contrato  de  Contratada  Independente

2.  Como  contratante  independente,  o  Motorista  entende  e  reconhece  que  o  Motorista  é  totalmente  responsável  por  preencher  os  

impostos  estaduais  e  federais  do  próprio  Motorista,  bem  como  pagar  quaisquer  valores  de  impostos  sobre  vendas  com  base  na  
renda  comercial  do  Motorista.

RESPONSABILIDADE

5.  O  motorista  autônomo  concorda  em  cumprir  as  normas  e  portarias  estabelecidas  pelo  Município  e  Estado  em  que  se  encontra  e/

ou  qualquer  outra  entidade  governamental  com  jurisdição  para  operar  um  veículo,  agindo  de  forma  segura  e  prudente .

7.  Como  contratante  independente,  o  motorista  isenta  a  REXSHARE  de  todas  e  quaisquer  reclamações,  demandas,  danos,  ações,  

causas  de  pedir,  processos  de  qualquer  tipo  ou  natureza,  por  conta  ou  decorrente  de  qualquer  reclamação  decorrente  de  qualquer  

acidente,  incidente  ou  omissão  causado,  intencionalmente  ou  não,  pelo  condutor  ou  sua  negligência  total.

MANUTENÇÃO  DO  VEÍCULO

DOCUMENTAÇÃO

PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS

AUSÊNCIA  DE  LIGAÇÃO

3.  Como  contratado  independente,  o  motorista  concorda  em  possuir  uma  carteira  de  motorista  estadual  válida  com  um  mínimo  de  

um  (1)  ano  de  condução  e  enviar  o  Relatório  de  Veículo  Motorizado  (MVR)  de  7  anos  à  companhia  de  seguros  contratada  pelo  

motorista.  O  Condutor  é  totalmente  responsável  pela  operação  segura  do  veículo  que  está  sendo  conduzido.

6.  Como  contratante  independente,  o  motorista  reconhece  e  entende  que  a  REXSHARE  fornecerá  apenas  serviços  de  despacho  a  

ele  e  que  as  corridas  serão  despachadas  de  acordo  com  a  rotação  normal  de  chamadas  da  REXSHARE,  sem  um  mínimo  de  
chamadas  definido.

1.  O  motorista  entende  e  reconhece  que  é  um  contratante  independente  e  não  um  funcionário  da  REXSHARE  e,  como  tal,  não  

recebe  benefícios  de  compensação  do  trabalhador.  O  motorista  reconhece  ainda  que  a  REXSHARE  não  é  responsável  por  pagar  

ao  motorista  quaisquer  salários  ou  vencimentos,  que  a  REXSHARE  não  partilha  as  tarifas  obtidas  pelo  motorista  e  que  a  REXSHARE  

não  tem  conhecimento  dos  rendimentos  diários,  semanais  ou  anuais  do  motorista.

4.  O  motorista  também  entende  que  é  livre  para  obter  um  seguro  válido  pelo  mínimo  de  qualquer  seguradora  que  escolher,  desde  

que  cumpra  todas  as  regulamentações  locais  e  estaduais  conforme  as  leis.

_________________________________________________________________

Este  contrato  é  celebrado  em  Marietta /  GA  em /  
20_____,  entre  a  Rexonline  LLC/ ______

(motorista),  com  a  finalidade  de  estabelecer  uma  relação  entre  as  partes.

(REXSHARE)  e
_____
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13.  O  motorista  entende  que  a  taxa  semanal  é  de  $  75  (setenta  e  cinco  dólares)  para  o  pagamento  da  Base  de  Despacho  e  para  a  
manutenção  do  APP  DE  DEspacho.

PAGAMENTO  BASE

12.  O  Motorista  concorda  em  renunciar  ao  direito  de  reclamar  qualquer  multa  ou  indenização  por  direitos  autorais  relacionados  à  imagem,  

seja  patrimonial  ou  moral,  permitindo  seu  uso  ou  modificação  pela  REXSHARE  para  publicação  de  qualquer  conteúdo,  desde  que  não  

desrespeite  a  dignidade  humana,  por  tempo  indeterminado  e  irrevogável.

INTERRUPÇÃO  DO  CONTRATO

17.  Após  a  rescisão  unilateral  ou  não  deste  contrato,  o  motorista  se  obriga  a  não  trabalhar  em  empresa  do  mesmo  segmento  no  município  

onde  a  REXSHARE  atua,  nem  a  montar,  gerenciar,  organizar,  administrar  ou  tornar-se  proprietário  de  quaisquer  serviços  de  transporte  

concorrentes  com  a  REXSHARE  no  prazo  de  3  (três)  anos,  sob  pena  de  pagamento  de  indenização  à  REXSHARE.

11.  A  cessão  dos  direitos  de  uso  e  reprodução  da  imagem  não  gera  qualquer  ônus  lucrativo  ao  Condutor  cedente,  ocorrendo  de  forma  

gratuita  e  voluntária.

16.  A  REXSHARE  tem  o  direito  de  desconectar  o  Condutor,  sem  qualquer  penalidade,  desde  que  o  Condutor  esteja  agindo  de  má  fé  e  

prejudicando  a  REXSHARE  de  qualquer  forma.

10.  A  partir  da  assinatura  deste  contrato,  o  Motorista  cede  os  direitos  de  uso  e  reprodução  de  sua  imagem  à  REXSHARE  para  que  possa  

ser  utilizada  em  seu  site  e  em  qualquer  outra  forma  de  mídia,  incluindo  campanhas  publicitárias,  de  natureza  jornalística,  produções  

fotográficas ,  materiais  audiovisuais,  em  blogs,  sites,  materiais  impressos,  programas  de  televisão,  publicações  internas,  redes  sociais  e  

qualquer  outra  forma  de  uso  ou  reprodução  de  imagem  em  todo  o  território  nacional  e  internacional,  em  todas  as  formas  de  uso,  desde  que  

a  legislação  estabelecida  no  território  é  respeitado.  de  onde  a  imagem  será  utilizada,  sem  causar  danos  morais  ou  criminais  ao  Motorista.

USO  DA  IMAGEM

TERMINAÇÃO

15.  O  condutor  compromete-se  a  não  praticar,  pessoalmente  ou  por  meio  de  terceiros,  qualquer  ato  de  concorrência  com  a  REXSHARE,  

ficando  expressamente  proibido  utilizar  dados,  procedimentos  ou  quaisquer  indicações  relacionadas  com  a  REXSHARE  para  gerar  lucro  

para  si  ou  para  terceiros,  durante  o  prazo  do  contrato  e  até  3  (três)  anos  após  o  seu  término,  sob  pena  de  multa.

9.  O  Motorista  compromete-se  a  cumprir  todos  os  regulamentos  e  determinações  da  REXSHARE,  bem  como  a  participar  em  todas  as  

promoções  e  eventos  promovidos  pela  REXSHARE,  com  vista  à  promoção  da  empresa  e  melhoria  dos  serviços.

8.  O  Condutor  concorda  em  manter  o  carro  destinado  ao  transporte  de  passageiros  com  os  logotipos  e  marcas  REXSHARE  atuais  por  

conta  do  Condutor,  e  manter  o  carro  do  Condutor  limpo  e  em  boas  condições,  e  em  conformidade  com  todas  as  regras  e  regulamentos  

governamentais  aplicáveis

NÃO  CONCORRÊNCIA

14.  Independentemente  de  você  participar  ou  não  da  cópia  base,  o  pagamento  da  Base  deve  ser  feito  todos  os  domingos  até  as  23h00.  O  

não  cumprimento  deste  prazo  e/ou  falta  de  pagamento  pode  resultar  na  rescisão  do  contrato  sem  aviso  prévio.
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19.  Este  contrato  representa  a  expressão  final  dos  entendimentos  mantidos  entre  as  partes  sobre  as  matérias  
objeto  deste  contrato.  Assim,  este  contrato  substitui  todas  as  conversas,  discussões,  negociações  e  propostas  
existentes,  escritas  ou  orais,  entre  as  partes  antes  de  sua  execução.

20.  O  descumprimento  total  ou  parcial  das  cláusulas,  condições  ou  disposições  deste  contrato  gerará  o  
pagamento  de  indenização  ao  prejudicado.

CUMPRIMENTO  DO  CONTRATO

18.  O  Condutor  pode  interromper  o  contrato  e  posterior  pagamento  da  base  durante  15  dias  durante  o  ano  em  
curso,  sem  causar  a  sua  rescisão  junto  da  REXSHARE  e  sem  qualquer  penalização,  desde  que  o  Condutor  
informe  a  REXSHARE  da  interrupção  com  15  dias  de  antecedência,  sendo  dispensável  de  justificação.  Após  a  
interrupção  de  15  dias,  o  contrato  volta  a  vigorar  e  o  pagamento  base  semanal  é  devido  novamente.

Assinatura

EM  TESTEMUNHO  DO  QUE,  as  partes  fizeram  com  que  este  Contrato  fosse  executado  na  data  mencionada  acima.

___________________________

Assinatura

________________________________

__________

Por:  Giovanni  Paz  Esteves  

________________________________

REXONLINE  LLC

Proprietário

Nome  impresso:

CONDUTOR

Nº  REXSHARE
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Eu  reconheço  e  concordo  que  não  serei  um  funcionário  da  Rexonline  LLC  e  que  eles  não  serão  meu  empregador,  portanto,  

estou  me  candidatando  para  entrar  em  uma  relação  contratual  não  empregatícia  com  a  Rexonline  LLC  como  um  contratado  

independente  sob  um  contrato  separado.  Mas  também  entendo  que  sou  obrigado  a  cumprir  todas  as  regras  e  regulamentos  da  

empresa  e  todas  as  leis  aplicáveis.

Reconheço  e  concordo  que  sou  responsável  pelas  inspeções  periódicas  do  meu  veículo  de  acordo  com  os  requisitos  da  

empresa  e  a  lei  georgiana.  Sou  responsável  pela  conservação  e  manutenção  do  meu  veículo,  incluindo  os  pneus.  Sou  

responsável  pelo  combustível,  custo  do  seguro  de  danos  físicos  ao  meu  veículo,  se  houver,  arquivamento  e  pagamento  de  

todos  os  impostos  rodoviários,  custo  da  licença  estadual,  placas  e  todas  as  outras  despesas  relacionadas  ao  veículo  registrado  

para  operar  na  Rexonline  LLC.

Autorizo  a  Rexonline  LLC  a  fazer  quaisquer  investigações  e  consultas  sobre  meu  emprego  pessoal,  histórico  médico  e  outros  

assuntos  relacionados  antes  de  sua  decisão  de  usar  meus  serviços  ou,  posteriormente,  a  seu  critério.

encontro

Concordo  que  sou  responsável  por  enviar  relatórios  de  manutenção  sempre  que  solicitado  pela  Rexonline  LLC  e  quaisquer  

agências  governamentais  oficiais.

_____________________________________________  ______________________________

Minha  permissão  expressa  é  concedida  à  Rexonline  LLC  para  exigir  que  eu  me  submeta,  se  necessário  e  a  qualquer  momento  

solicitado,  a  testes  físicos  e  de  drogas  e  álcool  e  forneça  uma  cópia  deles  à  Rexonline  LLC,  bem  como  para  cumprir  seu  

julgamento  quanto  a  à  minha  qualificação  para  ser  motorista  autônomo  da  Rexonline  LLC.

Por  meio  deste,  isento  a  Rexonline  LLC  e  outras  entidades  de  todas  as  responsabilidades  e  reivindicações  para  responder  a  

consultas  e  liberar  informações  relacionadas  à  minha  inscrição,  liberando  a  Rexonline  LLC  de  qualquer  reivindicação  de  danos,  

invasão  de  privacidade,  negligência  ou  quaisquer  outros  possíveis  danos  resultantes  ou  relacionados  a  a  coleta  e  verificação  
dessas  informações.

taxista

Além  disso,  como  contratado  independente,  sou  responsável  por  arquivar  e  pagar  meus  próprios  impostos  de  qualquer  natureza,  

conforme  exigido  agora  ou  no  futuro.

Autorizo  a  Rexonline  LLC  a  fazer  quaisquer  investigações  e  consultas  para  verificar  todas  as  declarações  ou  referências  feitas  

por  mim  e  outros  assuntos  relacionados  que  possam  ser  necessários  para  a  confirmação  desta  solicitação.

CLÁUSULA  DE  COMPROMISSO

Certifico  que  este  formulário  foi  preenchido  por  mim  e  que  todas  as  informações  nele  contidas  são  verdadeiras  e  completas  de  

acordo  com  o  meu  conhecimento.  Também  entendo  que  qualquer  informação  falsa  ou  enganosa  fornecida  por  mim  pode  

resultar  na  rescisão  de  quaisquer  contratos  celebrados  com  a  Rexonline  LLC.

Concordo  em  estar  vinculado  e  aderir  a  todos  os  termos  e  condições  da  Rexonline  LLC.
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