
CONTRATO Nº 26/2023 

 

Pelo presente instrumento, as partes de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF 

87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. LUÍS HENRIQUE KITTEL, 

doravante simplesmente denominado de COMODATÁRIO e de outro lado o Sr. EDILSON EDVALDO 

MUNDT, inscrito no CPF sob nº. 741.xxx.xxx-00 e RG nº 6058xxxx21, brasileiro, denominado 

COMODANTE, celebram o presente contrato de comodato para o empréstimo gratuito de uma área de terra, em 

consonância com o Art. 579, do Código Civil Brasileiro. 

O presente contrato de comodato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto 

contratado, constante do Processo nº 24/2023, regendo-se pelas disposições contidas no Código Civil Brasileiro 

e, no que couber, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual reger-se-á pelas seguintes cláusulas 

e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem como objeto o empréstimo gratuito, pelo COMODANTE ao 

COMODATÁRIO, de uma área de terra de 1,5 hectares, dentro de um lote rural de 20 hectares, inscrito no 

Registro de Imóveis da Comarca de Agudo/RS, matrícula nº 2.410, para destinação de extração de saibro a céu 

aberto, sem uso de explosivos, com britagem através de britador móvel e com recuperação de área degradada, de 

propriedade do Sr. Edilson Edvaldo Mundt, situada na localidade de Complexo da Serra, interior do Município 

de Agudo/ RS, em consonância com o Art. 579, do Código Civil Brasileiro, para agilizar o ensaibramento e 

cascalhamento das estradas do interior garantindo a segurança e trafegabilidade nas vias rurais do Município, e 

outros fins de interesse da comunidade atendidos pelo COMODATÁRIO. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ÁREA E DO COMODANTE 

A área de terra referida acima está inscrita no Registro de Imóveis, Comarca de Agudo, sob matrícula n° 

2.410, sendo de propriedade do Sr. Edilson Edvaldo Mundt, inscrito no CPF sob nº. 741.xxx.xxx-00 e RG nº 

6058xxxx21, situada na localidade de Complexo da Serra, Município de Agudo/RS.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

O Contrato a ser celebrado, terá vigência pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO  

O objeto do presente processo não onerará os cofres públicos, sendo que a contratação será por meio de 

comodato, com empréstimo gratuito, conforme rege o Art. 579, do Código Civil Brasileiro. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS 
5.1. As despesas do COMODATÁRIO, decorrentes da exploração do presente objeto, serão atendidas 

pelas suas dotações orçamentárias. 

5.2. As partes contratantes declaram, de comum acordo, que o COMODATÁRIO nada pagará ao 

COMODANTE a título de retribuição ou contraprestação pela utilização do imóvel descrito na cláusula 

primeira, não havendo nada a reclamar-se a tal título por parte do COMODANTE, por si, seus sucessores ou 

herdeiros. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 

6.1. São de responsabilidade do COMODANTE tarifas e impostos que recaírem sobre o bem no período 

de vigência do contrato.  

6.2. O COMODANTE deverá dar livre acesso as áreas ao COMODATÁRIO, sob pena de rescisão 

contratual.  

6.3. O COMODANTE não poderá ceder, alugar ou arrendar esta área, para quem quer que seja, 

enquanto vigente o presente contrato. 

6.4. Deverá o COMODATÁRIO comunicar à COMODANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida 

ou observada durante a extração dos materiais. 

6.5. A área em questão deverá ser utilizada para extração de saibro a céu aberto, sem uso de explosivos 

pelo COMODATÁRIO, não podendo ceder, alugar, arrendar para quem quer que seja sem prévia autorização do 

COMODANTE. 
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6.6. São obrigações do COMODATÁRIO: 

6.6.1. utilizar o imóvel, exclusivamente para os fins previstos na cláusula primeira; 

6.6.2. efetuar, por sua conta, as instalações ou benfeitorias que se fizerem necessárias para adequação ao 

uso pretendido; 

6.6.3. devolver o bem e as suas respectivas instalações, ao término do prazo de vigência deste contrato, 

podendo retirar as instalações removíveis que eventualmente colocar, não podendo alegar direito de retenção 

por quaisquer benfeitorias não removíveis, que se integrarão ao imóvel sem direito à indenização. 

6.7. Para execução das finalidades do contrato, cabe ao Comodatário a regularização e licenciamento da 

jazida junto aos órgãos ambientais competentes, sem qualquer ônus ou obrigação ao Comodante. 

6.8. Ao término do prazo contratual, desde que não renovado, a área deverá ser devolvida com a devida 

recuperação e sem ônus ao Comodante. 

6.9. A exploração e extração de cascalho/saibro ocorrerá por conta e risco do Comodatário, o qual 

expressamente assume a responsabilidade administrativa, civil, criminal, trabalhista e previdenciária decorrente 

da execução deste contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DO IMÓVEL 

O objeto do presente contrato deve estar livre de qualquer ônus, gravames ou hipotecas que impeçam o 

livre e pleno uso pelo Comodatário. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RETIRADA DO MATERIAL  
8.1. O COMODATÁRIO fará a retirada do material de forma fracionada, conforme necessidades, sem 

aviso prévio ao COMODANTE.  

8.2. O acesso aos locais deverá ser restrito apenas aos servidores, caminhões e maquinários do 

Município de Agudo. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização do contrato será pela Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, pelo 

Secretário Ederson Luiz Lipke. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICIDADE 
10.1. Incumbirá ao COMODATÁRIO providenciar a publicação deste instrumento, na imprensa oficial, 

nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal n.º 8.666/1993, bem como no seu sítio oficial na 

internet, de acordo com o inciso IV do § 1º do art. 8º da Lei Federal n.º 12.527/2011. 

10.2. As partes declaram, para todos os fins e efeitos, que as informações relativas ao presente contrato 

de comodato são públicas, nos termos da Lei Federal n.º 12.527/2011, devendo ser prestadas a qualquer 

interessado, inclusive por meio de divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Elege-se o Foro da Comarca de Agudo para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato, 

renunciando as partes a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 

 

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

e forma e uma só finalidade, após ter sido o contrato lido e conferido e  estando de acordo com o estipulado. 

                                                                                                      

      Agudo, 03 de março de 2023. 

 

 

      LUÍS HENRIQUE KITTEL                                                EDILSON EDMUNDO MUNDT 

               Prefeito Municipal                                                                   CPF: 825.xxx.xxx-91 

                   Comodatário                                                                                 Comodante 

 

EDERSON LUIZ LIPKE 

Fiscal do Contrato 

Secretário de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito 


