
CONTRATO DE COMODATO DE VEÍCULO 
 
 
 
 
 
COMODANTE: XXXXXXX, com sede em XXXXX na Rua XXXXX, nº XXXXX, 
bairro (xxx), Cep (xxx), no Estado (xxx), inscrita no C.N.P.J. sob o nº (xxx), e no 
Cadastro Estadual sob o nº (xxx), neste ato representada pelo seu diretor (xxx), 
(Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (xxx), 
C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep 
(xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx); 
               
 COMODATÁRIO: XXXXXXXXXX (Estado CivilXXXXXXXX), 
(ProfissãoXXXXXXXX), Carteira de Identidade nº (xxx), C.P.F. nº (xxx), residente 
e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no 
Estado (xxx). 
        
        As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente 
Contrato de Comodato de Equipamento de Som, que se regerá pelas 
cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 
 

CLÁUSULA 1ª – O COMODANTE é legítimo proprietário do 
veículo modelo ___________(todos os dados do veículo). 

 
CLÁUSULA 2ª – Pelo presente instrumento o COMODANTE 

cede em COMODATO ao COMODATÁRIO o veículo__________(todos os 
dados do veículo cedido). 

 
CLÁUSULA 3ª – O COMODATÁRIO somente poderá utilizar o 

veículo acima identificado para a execução dos serviços inerentes ao seu ramo 
de negócio, não podendo ceder a quem que seja e sob qualquer título, parcial 
ou totalmente , o aludido veículo. 

 
CLÁUSULA 4ª – O COMODATÁRIO não poderá alterar, no todo 

ou em parte, o veículo que ora lhe é cedido. 
 
CLÁUSULA 5ª – Serão de responsabilidade do 

COMODATÁRIO todas as despesas decorrentes da utilização de combustíveis, 
lubrificantes, peças e acessórios do veículo que ora lhe é cedido. 

 
CLÁUSULA 6ª – Obriga-se o COMODATÁRIO a entregar o 

veículo que ora lhe é cedido e em condições de utilização imediata, tão logo 
termine o presente contrato de comodato, caso o mesmo não venha a ser 
renovado por mais um período de 01 (um) ano. 

 
CLÁUSULA 7ª – O presente contrato terá validade de 12 (doze) 

meses contados a partir da assinatura do presente, prorrogável por igual período 
caso não haja manifestação em contrário por qualquer das partes. 
 


