
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS

PU
...E-11 ª 325" lNSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMODATO

“*M— Processo 2073/2017
Que entre si celebram: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.
27.420.801/0001 — 62, situada a Rua Cristo Rei, nº. 89, centro_,
Ecoporanga—ES, neste ato representado pelo Pr. Presidente Sr. JOSE
SEBASTIAO LIMA, casado, pastor, inscrito no CPF sob o nº
364.916757—34 e Cl sob o nº 276.725 SSP ES, residente e domiciliado
na Rua Cristo Rei nº 89, centro, na cidade de Ecoporanga—ES, doravante
denominado COMODANTE e o MUNICIPIO DE ECOPORANGA—,JEÉSTADO
DO ESPIRITO SANTO, pessoajurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J. sob
o Nº. 27.167.311/0001-O4, situada a Rua Suelon Días Mendonça, Nº. 20, Centro,
Ecoporanga/ES, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. ELIAS DAL COL,
brasileiro, separado judicialmente, residente nesta cidade, portador do CPF nº.

V- 478.812.757—15 e, da Cédula de Identidade nº. 189.546-SSP-ES, doravante
denominado COMODATARIO, fica justo e contratado, consoante as cláusulas e
condições abaixo estabelecidas, o seguinte:

Capítulo I
Do Objeto

Cláusula Primeira - Tem por objeto este contrato a cessão gratuita de uso do imóvel
localizado na Rua Cristo Rei, nºi 89, centro, na cidade de Ecoporanga-ES, de propriedade da
COMODANTE à COMODATÁRIA, para funcionamento da Escola Municipal de Ensino
Fundamental “Professora Benedita Monteiro”, neste ato, nas condições estabelecidasneste instrumento.

Cláusula Segunda - A presente cessão restringe-se apenas ao uso do bem identificado na
cláusula anterior, nas atividades da COMODATARIA, nos termos do Código Civil, artigos 579a 585,

Capítulo II
Do Prazo

Cláusula Primeira — O presente comodato, terá duração de 17 (dezessete) de março (03) de
dois mil e dezessete (2017) à 31 (trinta e um) de dezembro (12) de dois mil e dezessete
(2017), sendo que a COMODATÁRIA compromete-se a restituir o bem descrito no Capítulo !,
nas mesmas condições de uso e conservação em que se encontra nesta data.

Cláusula Segunda - Expirado o prazo aqui ajustado, as partes poderão concordar em
prorrogação, mediante simples troca de correspondência, ratificando todas as demaiscláusulas existentes.

Capítulo III
Da Locação

Cláusula Primeira - Expirado o prazo acordado no capítulo anterior e, não havendo
prorrogação expressa do presente instrumento, nos termos da Cláusula segunda do mesmo

capítulo e ainda, continuando a COMODATÁRIA de posse do bem emprestadoalações
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entre as partes contratantes passam a ser reguladas pela legislação relativa a locação de
bens móveis e pelo constante neste capítulo.

Capítulo IV
Do Uso

Cláusula Única — O bem objeto da cessão destina-se exclusivamente ao uso da
COMODATARIA, vedada a sua utilização de terceiros.

Capítulo V
Da Manutenção do Bem

Cláusula Primeira - “ ' . __ _. _ ' __ agua 'e e.,sggetp. " “ - " aconta
auto

Cláusula Segunda - A manutenção e conservação, quando necessárias, serão efetuadas por
técnicos da COMODATARIA, desde já autorizado pela COMODANTE.

Cláusula Terceira - Sob quaisquer circunstâncias, a COMODANTE terá direito a
ressarcimento de eventuais despesas com a manutenção e conservação do bem emprestado.

Cláusula Quarta — A COMODATARIA obriga-se a manter o bem objeto desse pacto, em
perfeitas condições de uso e funcionamento. Após o termino do COMODATO deverá a
COMODATARIA entregar o imóvel do jeito que recebeu.

Capítulo VI
Da Rescisão

Cláusula Primeira » O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo. a critériodas partes.

Cláusula Segunda - lnfringida pela COMODATARIA, a cláusula única do Capitulo lV deste
Instrumento, a rescisão será automática, devendo o bem ser restituído imediatamente à
COMODANTE sob pena da aplicação do disposto no Capítulo III deste instrumento.

Capítulo VII ,
Da Responsabilidade da COMODATARIA

Cláusula Única - As condições de risco do bem ora emprestado são de inteira
responsabilidade da COMODATARIA, mesmo que em situações de caso fortuito ou força
maior, devendo esta diligenciar para que o estado do bem seja preservado em qualquer
circunstância, sob pena de se responder por danos causados.

Capítulo VIII
Eleição do Foro

Cláusula Primeira - As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Ecoporanga—
ES, para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente instrumento, renunciando a qualqueroutro, or rivile iado ue ossa ser. ' . '“
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Cláusula Segunda- Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes de comum
acordo ou pelas disposições legais aplicáveis à espécie E, por estarem de comum acordo
assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor para que produzem um só
efeito, o qual fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e tambémassinam.

Ecoporanga-ES, 10 de Abril de 2017.
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JOSÉ SÉ ÁSTIAO LIMAIGREJA EVANGÉLIÉ A ASSEMBLÉIA DE DEUS
COMODANTE

ELIAÉÁ
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA — ES

COMODATARIA

TESTEMUNHAS:

1a [, 4 írgug';gj;_,_,
CPF Nº. (3 'j'f ; “'ª'/' ) -- ri,—" ,.2'

2ª ªr./«mm " _
CPF Nº 60.334, m, sªm: ? ”+

Rua Suelon Dias Mendonça, 20 — Centro — Ecoporanga—ES, CEP. : 29850. 000Telefone: (0xx2 7) 3755-2900 3 de 3


