CONTRATO Nº 02/2018
CONTRATO DE COMODATO PARA USO DE BEM IMÓVEL
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓl – RS E A EMPRESA ALIBEM ALIMENTOS S.A.

COMODANTE: MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI/RS, com sede administrativa na Rua Liberato Salzano, 387,
na cidade de CÂNDIDO GODOI/RS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 87.612.842/0001-82, neste ato representado
pelo prefeito municipal Sr. Valdi Luis Goldschmidt, brasileiro, médico, residente e domiciliado em Cândido
Godói/RS, portador da carteira de identidade nº 3016659363, infra-assinado.
COMODATÁRIA: ALIBEM ALIMENTOS S.A., empresa com sede Filial sita na Avenida Inhacorá, nº 1425,
Timbaúva SANTA ROSA/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.941.052/0008-27, neste ato por seus
representantes legais, infra-assinados.
Pelo presente, as contratantes acima qualificadas e regularmente representadas, a seguir designados somente
COMODANTE e COMODATÁRIA, têm entre si ajustado o presente CONTRATO DE COMODATO PARA USO
DE BEM IMÓVEL, mediante as seguintes Cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA. BEM IMÓVEL: A COMODANTE declara ser legitima proprietária de bem imóvel,
localizado no interior de Cândido Godói/RS, correspondente a uma fração de terras de 12,5 hectares (doze
vírgula cinco hectares) conforme matrícula nº 1.895 do Registro de Imóveis de Cândido Godói, e escritura
pública de desapropriação amigável nº 6.909 em anexo.
Parágrafo único. O presente imóvel foi desapropriado e adquirido para esta finalidade e está em processo de
doação para a comodatária, nos termos da Lei Municipal nº 2.668/2017, que altera a redação da Lei Municipal nº
1.947/2007, que dispõe sobre a política de agroindustrialização e desenvolvimento econômico e social do
Município de Cândido Godói e dá outras providências.
CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO: A COMODANTE através do presente instrumento, cede a título gratuito e
precário, para uso da COMODATÁRIA o imóvel acima referido, o qual deverá ser utilizado pela COMODATÁRIA
para futuras instalações de Unidade de Disseminação Genética UDG (Central de Sêmen).
CLÁUSULA TERCEIRA. PRAZO: O presente comodato é feito pelo prazo de 01 (um) ano vigorando a partir de
sua assinatura, findando a qualquer momento pela doação do referido imóvel da COMODANTE para a
COMODATÁRIA.
CLÁUSULA QUARTA. FINALIDADE DO COMODATO: O bem imóvel ora cedido em comodato destina-se para
que a COMODATÁRIA proceda à instalação futura de Unidade de Disseminação Genética UDG (Central de
Sêmen) no Município de Cândido Godói/RS.
CLÁUSULA QUINTA. REMUNERAÇÃO: O presente comodato é feito a titulo gratuito e precário, sem qualquer
remuneração.
CLÁUSULA SEXTA. OBRIGAÇÃO DA COMODATÁRIA: Cabe à COMODATÁRIA a obrigação de zelar pelo
bom uso do imóvel cedido em comodato como se fosse seu e comunicar à COMODANTE quaisquer problemas
que vierem acontecer.

CLAUSULA SÉTIMA. TOLERÂNCIAS E/OU CONCESSÕES: Quaisquer tolerâncias e/ou concessões quando
não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes invocáveis pelas partes e não terão a virtude de
alterar as obrigações estipuladas neste instrumento.
CLÁUSULA OITAVA. INADIMPLEMENTO: o não cumprimento de qualquer cláusula deste contrato sujeitará a
parte infratora ao ressarcimento ao prejudicado dos prejuízos decorrentes, desde que devidamente
comprovados, consoante legislação que rege a matéria em questão, independentemente de rescisão contratual.
CLÁUSULA NONA. FORO: As contratantes elegem o Foro da Comarca de Campina das Missões/RS, para
dirimir eventuais questões oriundas deste contrato.
E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma,
juntamente com as testemunhas instrumentárias.
Cândido Godói/RS, 02 de fevereiro de 2018.
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