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CONTRATO DE COMODATO DE IMÓVEL 

 

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato, de um lado 

COMODANTE: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA – ABENP, pessoa jurídica de direito 

privado, de finalidade filantrópica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.765.097/0001-59, com sede à Rua 

Prefeito Ângelo Ferrário Lopes, 2124, Bairro Hugo Lange (CEP: 80.040-252), na cidade de Curitiba – 

PR, neste ato sendo representada por sua Presidente, Maria José Barbosa dos Santos, brasileira, 

solteira, religiosa, residente e domiciliada à Rua Prefeito Ângelo Ferrário Lopes, 2124 – Hugo Lange, 

em Curitiba – PR, portadora da Carteira de Identificação (RG) sob o nº 14.821.468-9, expedida pela 

SESP-PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 459.147.371-68, e de outro lado, 

COMODATÁRIA: GUARDA MUNICIPAL DE LAGUNA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 16.690.960/0001-49, com sede à AV. Colombo Machado Salles, 145, centro 

administrativo Tordesilhas (2º andar)Bairro Centro (CEP: 88.790.000), na cidade de Laguna – SC, e-

mail: guardamunicipal@laguna.sc.gov.br, neste ato sendo representada, neste ato, Pelo comandante, 

Douglas Marcelino Claudino, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identificação (RG) sob o nº 

4994868, expedida pela SSP-SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 010324759 94. 

Considerando, que o Escritório Técnico de Laguna – S.C. do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, aprovou por meio do processo 01510.000315/2021-01 e comunicou por Ofício nº 

65/2021/ETL-SC/IPHAN-SC-IPHAN, a possibilidade de utilização do Palacete Polidoro Santiago como 

sede do Quartel da Guarda Municipal de Laguna – Santa Catarina; 

Considerando, que há interesse das partes em unir esforços para boa utilização do Palacete Polidoro 

Santiago e sua manutenção e conservação;  

Têm entre si justo e convencionado o disposto nas cláusulas que seguem. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A COMODANTE é proprietária e legítima possuidora, livre de quaisquer ônus 

ou gravames, do imóvel urbano a seguir descrito: um terreno com área total de 8.852,00² (oito mil e 

oitocentos e cinta e dois metros quadrados), com área construída de 1.976,23² (um mil e novecentos e 

setenta e seis vírgula vinte e três metros quadrados), com endereço na Rua Oscar Guimarães pinho. O 

imóvel em questão está matriculado sob o nº 13.242, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de 

Laguna do Santa Catarina. 

Parágrafo Primeiro. É objeto deste comodato apenas o Palacete Polidoro Santiago, com uma área 

específica de 450,00m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), que compreende todos os 

cômodos, sem a possibilidade de utilização do imóvel, seja das demais áreas nuas ou áreas construídas, da 

propriedade descrita no Caput desta Cláusula, exceto o espaço para o estacionamento, sob qualquer 

forma, título ou pretexto. 

Parágrafo Segundo. O Palacete Polidoro Santiago trata-se de uma edificação tombada pelo Patrimônio 

do Município através do decreto 17/1978, em conformidade com a Lei 34/1977. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Nestas condições e na melhor forma de direito, a COMODANTE cede em 

comodato a COMODATÁRIA o imóvel descrito na cláusula anterior, o qual foi examinado e vistoriado 
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pela COMODATÁRIA que o recebe no estado em que se encontra, com todas as benfeitorias nele 

existentes e demais equipamentos e instalações, nada tendo a ressalvar ou opor. 

Parágrafo Único. Também fazem parte integrante do imóvel em comodato os móveis, equipamentos, 

aparelhos, utensílios e materiais existente no local, na presente data, os quais se encontram em 

condições normais de funcionamento e utilização, tendo sido examinados pela COMODATÁRIA 

previamente à assinatura do presente contrato, conforme rol anexo I.  

CLÁUSULA TERCEIRA: A finalidade deste COMODATO é exclusivamente não residencial, destinada à 

utilização pela COMODATÁRIA como Sede e Escritório da Guarda Municipal de Laguna, sendo 

expressamente vedado a COMODATÁRIA a alteração de tal finalidade, sem prévia autorização por 

escrito da COMODANTE, sob pena de grave infração contratual.  

Parágrafo Primeiro. Para fins de esclarecimento, não há no imóvel cedido em comodato 

estacionamento para veículos, porém conforme ficou acordado com a administração do asilo, será feito 

um estacionamento para os veículos da Guarda Municipal, no acesso lateral do asilo, (fora dos muros 

do palacete), local este que será feito uma cobertura afim de preservar esses veículos e as obras 

necessárias de maneira que garanta que tal estacionamento não interfira no acesso de veículos do 

asilo.   

Parágrafo Segundo. Competirá unicamente a COMODATÁRIA a responsabilidade pela obtenção de 

todas e quaisquer licenças que lhe forem exigíveis para o exercício regular de suas atividades ou a ela 

inerentes e conexas, ficando a COMODANTE isenta de quaisquer responsabilidades caso a 

COMODATÁRIA não obtenha tais autorizações.  

Parágrafo Terceiro. A COMODANTE, em hipótese alguma, assumirá quaisquer ônus ou pagamento de 

qualquer importância que diga respeito, direta ou indiretamente, ao cumprimento de exigências legais 

de autoridades municipais, estaduais ou federais impostas a COMODATÁRIA para o seu 

funcionamento, cuja COMODATÁRIA, em tais hipóteses, deverá cumprir as imposições por sua conta e 

risco, sem que lhe caiba qualquer direito a compensação ou abatimento de alugueres, inclusive com 

relação a eventuais reformas e adaptações que por qualquer motivo venham a ser exigidas pelas 

referidas autoridades ou que sejam convenientes para a COMODATÁRIA, ficando expressamente 

ratificado que todos os riscos das atividades desenvolvidas pela COMODATÁRIA serão por ela 

suportados com exclusividade. 

CLÁUSULA QUARTA: O prazo do comodato é de 5 (cinco) anos, iniciando-se a partir de 14 de maio 

de 2021 e com término previsto para 14 de maio de 2026, findo o qual a COMODATÁRIA deverá 

devolver o prédio com todos os seus bens integrantes, salvo se as partes, de comum acordo e por 

escrito, decidirem prorrogar o contrato. A posse do imóvel é transferida a partir desta data a 

COMODATÁRIA, passando, então, a ser de responsabilidade desse o pagamento de todos os encargos 

incidentes sobre o imóvel. 

Parágrafo Único. Convencionam as partes, em forma de transação, que o comodato poderá ser 

denunciado por qualquer dos contratantes, a qualquer tempo, mediante aviso prévio por escrito com 
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60 (sessenta) dias de antecedência, sem pagamento de qualquer multa, ficando, assim, desde já, 

previamente disciplinada a rescisão amigável do presente instrumento.  

CLÁUSULA QUINTA: A COMODATÁRIA somente poderá realizar reformas simplificadas, desde que 

aprovadas previamente pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pela 

COMODANTE, respeitadas a legislação aplicável e obtidas as licenças exigíveis, pois o imóvel é 

tombado pelo patrimônio histórico nacional. Uma cópia autenticada das licenças obtidas deveram ser 

entregues a COMODANTE.  

Parágrafo único. A infração de qualquer condição prevista na presente cláusula implicará em grave 

infração contratual, sem prejuízo de o COMODATÁRIA ficar obrigada a retornar o imóvel ao seu 

estado anterior, a critério da COMODANTE. 

CLÁUSULA SEXTA: Correrão por conta exclusiva da COMODATÁRIA todas as despesas com impostos, 

taxas, contribuições de melhoria, tarifas ou outros encargos que porventura recaiam sobre o imóvel 

(prédio), ainda que não especificados, notadamente os decorrentes de consumo de energia elétrica, água, 

esgoto, bem como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e todas as despesas de adequação 

exigidas quer por órgãos municipais, estaduais, federais, de classe e em especial as da vigilância sanitária, 

órgãos de segurança, corpo de bombeiros, trânsito ou meio-ambiente. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A COMODATÁRIA assume a obrigação de manter o imóvel locado e todas as suas 

instalações, serventias e equipamentos, enquanto permanecer sua obrigação de devolvê-los, no 

mesmo ou melhor estado de conservação, funcionamento, asseio e higiene, sem sinais de mau uso, 

inclusive quando de suas restituições, independentemente de qualquer aviso ou notificação, 

ressalvado o desgaste natural decorrente do uso regular. Os bens que se tornarem imprestáveis ou 

impossíveis de serem utilizados em decorrência de uso inadequado ou abusivo deverão ser repostos 

pela COMODATÁRIA ou imediatamente indenizados. 

Parágrafo Primeiro. A rede elétrica, água e esgoto, serão objeto de manutenção periódica e/ou 

preventiva, devendo ser conservados e revisados por assistência técnica autorizada e 

reconhecidamente idônea, sob pena de infração contratual de natureza grave. 

 

Parágrafo Segundo. A COMODATÁRIA não poderá se desfazer de quaisquer móveis, equipamentos e 

máquinas sem prévia autorização, por escrito, da COMODANTE. Havendo autorização, eventual 

receita dessa transação pertence a COMODANTE. 

Parágrafo Terceiro. Durante o curso do comodato a COMODANTE, por si ou através de preposto 

credenciado, poderá vistoriar o imóvel e seus acessórios, a fim de averiguar o estado e conservação dos 

mesmos, podendo, constatadas avarias, imperfeições ou falta de manutenção, solicitar o seu devido 

reparo, por escrito, o que deverá ser cumprido, por parte da COMODATÁRIA, em prazo nunca superior a 

15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em grave infração contratual. 

CLÁUSULA OITAVA: São obrigações da COMODATÁRIA, além de outras previstas em cláusulas 

específicas: 
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a. Utilizar o imóvel somente para o fim destinado, sendo-lhe vedada a alteração da sua finalidade no 

curso do comodato ou a alocação dos bens para qualquer outra localidade sem a autorização por 

escrito da COMODANTE; 

b. O cuidado, manutenção, preservação engloba todo o imóvel, estendendo-se aos cômodos que por 

ventura não esteja em uso pela comodatária;  

c. Restituir o imóvel, suas benfeitorias e demais bens acessórios em perfeito estado de conservação ao 

término do comodato, ressalvado o desgaste natural do tempo; 

d. Comunicar, imediatamente, por escrito a COMODANTE quando da ocorrência de danos ou defeitos 

existentes no imóvel ou nos bens que o integram; 

e. Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel e nos seus bens integrantes, 

provocados por si, seus visitantes, clientes e/ou prepostos; 

f. Obedecer a todas as normas e posturas municipais relativamente à fixação de letreiros ou luminosos 

na fachada do imóvel, respondendo pessoalmente por eventuais autuações ou notificações 

decorrentes da inobservância de tais normas; 

g. Permitir a vistoria do imóvel pela COMODANTE ou seus mandatários, mediante combinação 

prévia de dia e hora, bem como admitir que sejam visitados e examinados por terceiros caso seja 

posto à venda ou por outro evento. 

h. Isolar o acesso ao Asilo, com a elevação do muro de alvenaria ou gradil, cujo projeto deverá ser 

aprovado previamente com a COMODANTE.  

i. Viabilizar segundo as Normas vigentes à acessibilidade ao prédio, para portadores de 

necessidades especiais.   

j. Em caso de eventos extraordinários, que modifique ou possa afetar a rotinas e funcionamento do 

Asilo Santa Isabel, seja comunicado com antecedência a direção do Asilo.  

k. Sendo a missão da COMODATÁRIA o atendimento a sociedade, garantindo proteção e segurança, 

dispense uma atenção aos idosos do Asilo Santa Isabel, público de grande vulnerabilidade caso 

haja necessidade.     

CLÁUSULA NONA: No término do comodato, a entrega das chaves será precedida de vistoria no imóvel e 

demais bens integrantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica expressamente vedada a locação, cessão, empréstimo ou qualquer outra 

modalidade de transferência, total ou parcial, a terceiros, do imóvel locado e seus pertences, sem prévia 

autorização por escrito da COMODANTE, sob pena de grave infração contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As partes reconhecem que entenderam perfeitamente o sentido e o 

alcance de todas as cláusulas e condições convencionadas no presente contrato, obrigando-se a cumpri-lo 

fielmente em atenção ao princípio da boa-fé contratual, abstendo-se de invocar, no futuro, ressalvas, 

oposições ou exceções que impliquem em modificação das convenções ora celebradas ou que pretendam 

interpretá-las de forma diversa daquela literalmente avençada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As partes expressamente elegem o Foro da Comarca de Laguna/PR, 

para dirimir os eventuais litígios decorrentes do presente ajuste, com renúncia de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em três vias de 

igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que se produzam seus jurídicos e legais 

efeitos. 

Laguna/SC, 17 de maio de 2021. 

 

 

 

 

COMODANTE 
ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA – ABENP 

Maria José Barbosa dos Santos 
 
 
 
 
 
 

COMODATÁRIA 
GUARDA MUNICIPAL DE LAGUNA 

Douglas Marcelino Claudino 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 

1. Nome: ___________________________________________ CPF/MF: ___________________________________________ 

 
 
 
 
 
2. Nome: ___________________________________________ CPF/MF: ____________________________________________ 
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