CONTRATO DE COMODATO
Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO
DE PERITIBA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Frei Bonifácio, 63,
Centro, Peritiba - SC, CGC MF nº 82.815.085/0001-20, neste ato representado pela
Prefeita Municipal Sra. NEUSA KLEIN MARASCHINI, brasileira, casada, inscrita no
CPF sob o nº 219.422.269-34, residente e domiciliado na Rua Brasilia, 22, Peritiba –
SC, de ora em diante simplesmente chamado de COMODATÁRIA e de outro lado;
JOÃO SEBALDO FINGER, brasileiro, casado, aposentado,
portador da RG
231.650-1 e inscrito no CPF sob o nº 220.640.449-49, e sua esposa Sra. ALIRIA
LURDES FINGER, portadora da RG nº 1.144.253-0 e inscrita no CPF sob o nº
589.335.658-68 residentes e domiciliados na Rua Frei Bonifácio, nesta cidade de
Peritiba – SC, ,que de ora em diante simplesmente denominados de COMODANTE;
Cláusula 1ª - O COMODANTE, é proprietário do imóvel urbano,
matrícula 1.650, do Segundo Ofício desta Comarca, com área total de 3.770 m2 (três
mil, setecentos e setenta metros quadrados), localizado na rua Reinaldo Gasparetto,
centro, neste Município, cede em COMODATO a referida área, que servirá como de
estacionamento quando da realização do expo-feira de Peritiba a realizar-se no dia 18,
19 e 20 de agosto do corrente ano. A vigência do presente termo inicia-se no dia 17 de
agosto até o dia 22 de agosto, não cobrando qualquer valor em espécie.
Cláusula 2ª - A COMODATÁRIA, em contrapartida
movimentação da terra e colocação de macadame na área em questão.

fará

a

Cláusula 3ª - Fica eleito o Foro da comarca de Concórdia – SC, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.
E por estarem as partes em pleno acordo em tudo que se encontra
disposto neste instrumento particular, assinam-no na presença das testemunhas abaixo,
em duas vias de igual forma e teor.
Peritiba – SC, 07 de julho de 2017.
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