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LEI MUNICIPAL No 656.

Dc 11 de abril de 1997.

Autoriza o Prefeito Municipal
desta cidade a ceder, em comodato, a Prefeitura Municipal de
Santa Maria das Barreiras, neste Estado, bern que especifica,
e dá outras providéncias.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIcAO DO ARAGUAJA, no uso de suas
atribuiçöes legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:
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Art. 10 - Fica o Prefeito Municipal desta cidade autorizado a ceder a Prefeitura
Municipal de Santa Maria das Barreiras, neste Estado, em comodato, pelo prazo de 02 (dois)
anos, o Grupo Gerador SCANIA, Série 40365, patrimoniado na Prefeitura local, corno doação
feita pela Fundacao Bradesco desta cidade.
Art. 2° - Poderá o Prefeito Municipal, por força desta Lei, celebrar corn a
Prefeitura Comodatária o respectivo contrato, assinando-o corn o representante legal da
Comodatária e testemunhas.
Art. 3 0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
disposicOes em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 11 de abril de 1997.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMODATO

Corn apoio na Lei Municipal n° 656, de 11 de abril de 1997, e pelo
presente Instrumento Particular, corn a denominaçao acima, a Prefeitura
Municipal de Conceicao do Araguaia, Estado do Pará, Pessoa Juridica de
Direito PUblico Interno, portadora do CGC/MF. n° 05.070.404/0001-75,
corn sede na Avenida Sete de Setembro, n° 626 (altos), corno
COMODANTE, representada pelo seu Prefeito, cidadão JOSÉ ALBERTO
DE SOUSA BRANCO e, a Prefeitura Municipal de Santa Maria das
Barreiras, Pessoa Juridica de Direito PUblico Interno, corn sede na cidade
de Santa Maria das Barreiras, CGC/MF. n° 10.249.381/0001-09,
COMODATARIA, representada pelo seu Prefeito, cidadäo Adinei Campos
Rodrigues, tern justo e contratado o que sub segue:
CLAUSULA PRIMEIRA - A Cornodante é legItima possuidora do Grupo
Gerador SCANIA, Série 40365, que Ihe fora doado pela Fundaçao
Bradesco - Conceicao do Araguaia-Pará, em perfeito estado de uso e
fun cio name nto.
CLAUSULA SEGUNDA - Na condição acirna, a Comodante dá em
Comodato a Cornodatária, 0 Grupo Gerador suso discrirninado, no estado
atual em que se encontra, conforme vistoria recenternente procedida
sobre o bern a que este alude.
CLAUSULA TERCEIRA - A Comodatária obriga-se a preservar e manter
no estado supra rnencionado, 0 bern objeto do presente, ate a sua
devoluçao a Comodante.
CLUSULA QUARTA - Ficarn a cargo da Cornodatária todas as despesas
pertinentes a rnanutenção, reparos e conservação do bern acima
rnencionado e, bern assirn, o ressarcirnento dos danos e prejuizos
causados ao objeto (Grupo Gerador) de que se torna Cornodatária.
CLAUSULA QUINTA - 0 prazo de vigência do presente contrato é de 02
(dois) anos, corn iniclo na data da celebraçao do presente e término, em
igual data do ano de 1999, não podendo este ser extrapolado, em
qualquer hipótese.
CLAUSULA SEXTA - As despesas de rernoção do bern neste referido
deste para 0 MunicIpio Cornodatário e daquele para este Municipio, serão
feitas as expensas da Comodatária.
CLAUSULA SETIMA - A Comodatária fica obrigada a restituir a
Cornodante, ate as 18 (dezoito) horas do dia em que se concluir o prazo
estipulado, independentemente de notificaçao ou interpelaçâo de qualquer
natu reza.
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CLUSULA OITAVA - Fica eleito a Foro da Comarca de Conceicao do
Araguaia - Pará, para a solucao de quaisquer pendências oriundas do
presente Instrumento, renunciando-se a qualquer outro, par mais especial
que se apresente.
Par estarern de pleno acordo corn o que ora pactuam, as partes
contratantes pediram fosse este digitado em 05 (cinco) vias de igual teor
e para os fins de direito, as quais, lidas e achadas conformes, vao
assinadas pelas Contratantes e par duas testernunhas que a tudo
assistiram e estiveram presentes.
Conceiçao do Araguaia, 11 de abril de 1997.
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COMODANTE
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COMØDATARIA
Prefeitura Municipal c[6 Santa Maria das Barreiras - Pa

TESTEMUN HAS:
1.

2.

Arlo

de R
S.crt0° Mum p
-

ônhIQl

