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CONTRATO DE COMODATO, QUE CELEBRAM ENTRE SI 
AFUNDAÇÃO FREI LUIZ - CRECHE SANTO ANTÓNIOE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ, PARA USO DE 

IMÓVEIS NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS DEZERO A 

QUATRO ANOS. 

COMODANTE: AFUNDAÇÃO FREI Lulz:de Jequié, ,neste ato representada pelaSra. Ilka Maria 

Borges Almeida, natural de Jequié-Ba, Carteira de Identidade n 201890109-32, C.P.F. n 9  
166616725-87, residente e domiciliado naRualsrael, 68Bairro: São Judas TadeuCEP: 45204- 

223, Jequié, Bahia. 

COMODATÁRIA:. Prefeitura Municipal de Jequié, CNPJ N 2  13.894878/0001-60 com sede à 

Praça Duque de Caxias s/n - Jequiezinho, neste ato representado pelochefe do Executivo Sr. 

Luiz Sérgio Suzarte Almeida, brasileiro, casado, Carteira de Identidade n 2  06464444808, 

C.P.F. n 2  710610375-68, com a interveniência da Secretaria Municipal de Educação e da 

Secretaria Municipal de Administração. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de 

Comodato de 01 (um) Imóvel Escolar, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 

condições descritas no presente contrato. 

I. DO OBJETO DO CONTRATO 

Cláusula Primeira - O presente contrato tem. 	OBJETO, -  a transferência, pelo 

COMODANTE àCOMODATÁRIA, dos direitos de uso e -gozo do imóvel, coma 
finalidadeexclusiva de atender ao funcionamento das instituições municipais de ensino, da• 

educação infantil, conforme descrição a seguir: 

1.1 FUNDAÇÃO FREI LUIZ - CRECHE SANTO ANTONIO 

1.2 ENDEREÇO: Rua são Cristóvão 115, Bairro Campo do América 

1.3 BENS PERMANENTES DA PREFEITURA: 

• 01 fogão industrial; 

• 01 bebedouro de parede; 
• 01 liquidificador industrial; 

• 01 liquidificador doméstico; 

• 02 mesas de escritório. 

Obs.: Os demais bens existentes pertencem a Fundação Frei Luiz- Creche Santo 
Antônio. 

1.4 CARACTERISTICA DO IMOVEL 

• 01,1 salas de aula; 

• 01 consultório médico; 
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• 01 consultório odontológico; 

• 03 sanitários; 

• 02 refeitórios; 

• Área de serviço e quintal; 

• Área de recreação coberta; 

• 01 recepção; 

• 01 secretaria. 

II. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Cláusula Segunda  - Obriga-se ao COMODANTE: 

• A entrega à COMODATÁRIA do imóvel, objeto deste Contrato, de acordo com as 

descrições contidas na Cláusula Primeira, em perfeito estado de uso e conservação 

para a finalidade a que se destinam. 

Cláusula Terceira  - A COMODATÁRIA se compromete a: 

• Responsabilizar-se pelo uso e conservação dos referidos bens, por sua manutenção e 

despesas dela decorrente, para assegurar o bom funcionamento e cumprimento da 
finalidade a que se destinam. 

• Não transferir a terceiro, total ou parcialmente, a título gratuito ou oneroso, os bens 

imóveis ora transferidos, sem autorização prévia e expressa do COMODANTE. 

III. DO CUSTO FINACEIRO 

Cláusula Quarta  - O presente comodato é a título gratuito, cabendo à COMODATÁRIA 

responsabilizar-se pelas despesas referentes ao fornecimento de água, energia elétrica e 

outros serviços que venham a ser acrescentados para o cumprimento das funções a que se 
destinam o imóvel, objeto do presente contrato. 

IV. DA DEVOLUÇÃO DOS BENS IMÓVEIS 

Cláusula Quinta -  A COMODATÁRIA deverá restituir qualquer o imóvel ao COMODANTE 

quando for por este solicitado, na mesma condição em que estava quando o recebeu, 
responsabilizando por reparar danos ou prejuízos causados, no decorrer do uso. 

Cláusula Sexta  - A devolução deve-se dar no prazo de 6(seis) meses após a COMODATÁRIA ter 
recebido o aviso, que lhe será enviado formalmente. 

Cláusula Sétima-  A solicitação de devolução dos bens imóveis pelo COMODANTE, não poderá 
implicar na interrupção dos dias letivos causando prejuízo aos estudantes matriculados na 

unidade de ensino, em funcionamento, no imóvel em processo de devolução. 

IV - DA RESCISÃO DO PRESENTE CONTRATO 

Cláusula Oitava  - É assegurada às partes a rescisão do presente contrato a qualquer moment 

devendo, entretanto, comunicar à outra parte om anteced "ncia mínima de 06(seis) meses., 1(t  
[ 	, 



ALEXANDRO 
Secretário Muni ip 

SAN OS 
Administração 
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Cláusula Nona  - O descumprimento, pelos contratantes, do disposto nas presentes cláusulas 

também ensejará a rescisão deste instrumento. 

V- DA DURAÇÃO 
Cláusula Décima  - Este contrato é valido por 24 (vinte e quatro) meses, sendo seu início em 

Fevereiro de 2018 e o término em Fevereiro de 2020, podendo ser prorrogado por jgual 

período, desde que ambas as partes manifestem interesse. 

VI- CONDIÇÕES GERAIS 
Cláusula Décima Primeira  - O presente contrato inicia-se a partir da assinatura pelas partes 

envolvidas. 

Cláusula Décima Segunda -  Este contrato deve ser registrado no Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos. 

VII- DO FORO 
Cláusula Décima Terceira  - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as 

partes elegem o foro da comarca de Jequié-Ba; 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em três vias de igual 

teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Jequié, 19 de Fevereiro de 2018. 

LUIZ SÉRGI
u 

ZARTE ALMEIDA 
Prefeito Municipal de Jequié ava Chaves 

eviÇtkrat?. r C zr al do Município 
GSõtftlio',11,1tA 

• 

ROBkRT 	 PIRES 
Secretári )Vlunicipal de Educação 

, 
ILKA Mi1OKGES ALMEIDA 

FUNDAÇÃO FREI LUI — CRECHE SANTO ANTÔNIO 

TESTEMUNHAS 

L 	13, -.9-Q 1  
'(Nome, RG e assinatura da Testemunha 1) 

Â 	tii 	J3q8g1-1  
(Nome, RG e assinatura da Testemunha 2) 


