
CONTRATO DE COMODATO Nº ______________

Por este instrumento particular de comodato, de um lado,

_______________________________________________________________, brasileiro,

inscrito no CPF nº ___________________________ e portador do RG nº

________________________, residente e domiciliado a Rua/Avenida

___________________________________________________________, nº ___________,

Bairro _____________________, CEP ____________________, na Cidade

_________________/RS, telefone (___) _______________________, doravante denominado

COMODANTE, e, de outro lado ______________________________________________,

inscrito no CPF n° _____________________, portador do RG n° ______________________,

residente e domiciliado na Rua ______________________________________________, n°

_________, Bairro ______________________, CEP ________________________, Cidade

______________/RS, telefone (___) ____________________, doravante denominado

COMODATÁRIO/A, têm justo e contratado o presidente instrumento de COMODATO,

mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O COMODANTE, proprietário do veículo de marca

_____________________, Ano/Modelo___________________, Placa _________________,

Chassi nº _________________________________, em perfeito estado e que resolveu dá-lo

em comodato ao ora COMODATÁRIO __________________________________________,

pelo prazo de 60 (sessenta) meses, renováveis automaticamente por igual período caso não

haja manifestação em contrário de uma das partes, a contar da data deste instrumento, para

uso do/a COMODATÁRIO/A.

CLÁUSULA SEGUNDA: O/A COMODATÁRIO/A declara aceitar este contrato de

comodato nas condições mencionadas, confessando ter recebido o referido veículo em

perfeito estado de conservação e funcionamento, responsabilizando-se pela sua restituição no

mesmo estado em que recebeu e respondendo por todo e qualquer dano que a mesma sofra, e

indenizando em dinheiro, à vista, ao COMODANTE, no caso de falta, inutilização ou dano

ao referido veículo. O veículo este que entrega nesta data ao/a Comodatário/a

_______________________________________________, para que do mesmo possa

utilizar-se como entender.

CLÁUSULA TERCEIRA: É vedado à COMODATÁRIA sub-comodatar o bem objeto



deste instrumento a terceiros, bem como ceder ou transferir o presente contrato sem prévia

autorização, por escrito, da COMODANTE.

CLÁUSULA QUARTA: As partes contratadas elegem o foro de CIDADE, para dirimir

qualquer ação oriunda deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual

teor e forma.

______________________________, _______ de ________________________ de 2021.

COMODANTE

_______________________________________

COMODATÁRIO

_______________________________________


