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CONTRAT0      DE       COMODAT0      DE

IMOVEL   QUE   ENTRE   SI   CELHBRAM

MUNIcipIO DE NOVA  CRIXAS - PODER

EXECUTIV0       E       ANT6NIO       ROSA

FERRERA.

0 MUNICIPI0 DE NOVA CRIXAS - PODER EXECUTIVO, Pessoa Juridica

de direito Priblico,  com  sede a na Praga Tres Poderes,  centro,  cidade  de Nova Crixds,  inscrito

no  CNPJ  sob  o  n°  00.236.968/0001-11,  neste  ato  representado  pelo  CLEBER  ESTELISTA

BARRETO, brasileiro,  solteiro,  agente politico,  portador CPFqu) sob o n° 021.864.391-82, e

em   conformidade   com   as   atribuie6es   que   lhe   foram   delegadas   dorava.rite   denominado

simplesmente  COMODATARIA,  e  ANT6NIO  ROSA  FERREIRA,  brasileiro,  lavrador,

inscrito   no   CPFAvrF   sob   n°   970.137.651-04,   portador  do   RG   sob   n°   1827.673   SSP/GO,

residente e domiciliado na Rua 01,  Qd.  07, Lt.  0,  S/N,  Setor Santo Ant6njo, na cidade de Nova

Crixas/GO,  denominado  COMODANTE,  tern entre  si  acordado  os termos  deste  contrato  de

comodato de autom6vel, mediante as clausulas e condig6es seguintes.
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CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJETO

A  COMODANTE  por  e§ta  e  melhor  forma  de   direito,   cede   em  Comodato  a

COMODATARIA, urn c6modo comercial,  localizado no im6vel registrado sob a Matricula M-

0101,  localizado  na  Av.  da  Espera,  Lt.  07,  Qd.  28,  Loteamento  Olimpia`  Sc`toi.  Estadio,  na

cidade de Nova Crixas/GO.

CLAUSULA SEGUNDA -I)0 USO

0  COMODATARIO  fara uso  do  referido  im6vel,  objeto  deste  instiumento,  para

fins  de  utilizagao  de  uma  serralheria  que  nesta  se  encontra,  usufruindo-a  em  proveito  da

coletividade, ficando a cargo da administracao direcionar os trabalhos a serem realizados.
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4.3.   -  Comunicar  o   COMODANTE,   imediatamente,   a  ocorrencia   de   qualquer

acidente,   incendio,   providenciando   imediatamente   a   lavratura  do  Boletim   de   Ocorrencia

Policial.

CLAUSULA QUINTA -D0 PRAZ0 DE VIGfiNCIA

5. I . -0 presente COMODATO iniciara na data da sua assinatura, e findat na data

de 31  de dezembro de 2018` podendo, no entanto, ser renovado por igual periodo, desde que as

partes convirjam, por escrito, neste sentido.

5.2.   -  0  COMODATARIO  restituife  ao  COMODANTE  o   in6vel  descrito  na

clausula  primeira,  em  perfeitas  condi?6es  e  estado  de  conservacao,  arcando  com  eventuais

defeitos ou prejuizos causados.

5.3. -0 prazo para a devolu?ao do objeto deste contrato sera de  10 (dez) dias, ap6s

a notificacao do COMODATARIO, por carta com aviso de recebimento, caso liao devolvido na

data avengada, coustituindo o COMODANTE em mora.

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO

6.1.  -Podera,  qua]quer contratante,  rescindir  este  jnstrumento,  a  qualquer tempo,

informando a parte interessada com antecedencia de  10 (dez) dias.

6.2.   -  Estara  rescindido   o  presente  contrato   casa  haja  a  viola¢ao   de  qualquer

clausula aqui disposta.
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