
CONTRATO DE COMODATO 

Pelo presente instrumento particular, nos termos dos arts. 579 a 
585 do COdigo Civil Brasileiro, de urn lado FAPSPMG - Fundo de 
Aposentadoria e Pensäo dos Servidores Püblicos do Municipio de Guacui, 
autarquia municipal, corn sede na Av. Espirito Santo, 70 - Centro - Guacu 1-ES, 
inscrita no CNPJ n° 04.376.371/0001-23, representada neste ato pela 
Presidente Executiva, nos termos da Lei municipal n° 2.927/2001, 
regulamentada pelo Decreto municipal NO 9.97412017 a Sr.' Celma Aparecida 
Goncalves Moreira Gomes, brasileira, casada, servidora pUblica municipal, 
inscrita no CPF sob o n° 848.070.757-72, de ora diante chamado simplesmente 
de COMODANTE, e de outro [ado ASPAP - Associacao do Servidores 
PUblicos, Aposentados e Pensionistas do MunicIpio de Guacui, associacao 
privada, corn sede na Av. Espirito Santo, 425 - Centro - GuacuI-ES, inscrita no 
CNPJ n° 10.531.686/0001-09, representado por seu Presidente o Sr.' Wagner 
Medeiros de Souza, brasileiro, divorciado, servidor püblico municipal, inscrito 
no CPF sob o n° 086.196.007-61, ora em diante chamado sirnplesrnente de 
COMODATARIO, tern, entre si, como justo e contratado o que se segue: 

1a 0 COMODANTE e locatário de um irnOvel, situado na Avenida 
Espirito Santo, 70 - Centro - Guacui-ES; 

2a Pelo presente instrurnento, o COMODANTE cede em 
COMODATO ao COMODATARIO uma sala no referido imôvel para 
o uso exclusivo de sua sede, se obrigando o COMODATARIO a 
observar todas as cláusulas ora pactuadas, bem corno as normas 
previstas nos arts. 579 a 585 do COdigo Civil Brasileiro; 

- 0 presente contrato é a titulo gratuito, nao gerando qualquer 
onus ao COMODATARIO. 

4a 0 COMODATARIO deverá utilizar a sala do imOvel acirna 
descrito, (mica e exclusivamente para o funcionamento de sua 
sede, obrigando-se a conservar este espaco cedido do imOvel, näo 
podendo utilizá-lo senão de acordo corn o presente contrato e com 
a propria natureza do irnOvel, conforme artigo 582 do COdigo Civil 
Brasileiro; 

prazo de vigência do comodato será de 02 de janeiro de 2017 
a 31 de dezembro de 2020, não podendo ser suspenso o uso e 
gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencionado 
(art. 581 do COdigo Civil). 



6a As partes elegern o Foro desta cidade de Guaçui-ES para 
dirirnir as questoes oriundas deste contrato, corn renUncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem COMODANTE e COMODATARIO de pleno acordo 
corn o disposto neste instrumento particular, assinam-no na presenca das duas 
testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, destinando-se 
uma via para a COMODANTE, outra para o COMODATARIO e outra para 
registro em cartOrio. 

GuacuI-ES, em 02 de janeiro de 2017. 

, 

Celma 4 	
M'G
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Presidente do FAPSF 

TESTEMUNHAS: 

Nome:SebastiãØF 
	

ra Pacheco 
CPF: 621.264/317 

& I - 
Nome: Da1ayara  Viana Ramos 
CPF: 149.846.047-00 


