
CONTRATO DE COMODATO DE BEM MÓVEL – 3ª Série do CJN 2021 

 

Por este instrumento particular, de um lado a empresa Colégio Jardim das Nações, inscrita no CNPJ 

00.967.607/0001-45, situada a Rua Benjamin Constant, 70, Bairro Jardim das Nações, CEP 12030-170, 

na figura de seu representante legal abaixo assinado, doravante denominadas simplesmente 

COMODANTE e, de outro, 

______________________________________________________________________, menor, neste 

ato representado por seu representante legal, 

___________________________________________________________, portador do CPF de 

nº_________________________, residente a _______________________________________ 

___________________________________ na cidade de_________________-____, doravante 

denominada simplesmente COMODATÁRIA, têm entre si justo e acordado o que segue:  

 

Cláusula 1ª. A COMODANTE, na qualidade de legítima proprietária de um Chromebook Samsung, cede 

e transfere o uso do referido bem à COMODATÁRIA, gratuitamente e a título de COMODATO, em 

perfeito funcionamento. 

 

Parágrafo Único. A COMODANTE fornecerá à COMODATÁRIA o equipamento com cabo e 

carregador, pronto para uso. 

 

Cláusula 2ª. O Chromebook será utilizado exclusivamente para fins pedagógicos, para que o aluno 

regularmente matriculado na 3ª Série do Ensino Médio da COMODANTE possa acessar o Material 

Didático digital Geekie One adotado pela Escola, não sendo permitido seu uso para fins pessoais ou 

qualquer outro. 

 

Parágrafo Único. Na hipótese de não mais se utilizar o Material Geekie One, a Escola decidirá 

o que será feito com o dispositivo, podendo, inclusive, encerrar o presente contrato exigindo a 

devolução do mesmo, prevalecendo a vontade da COMODANTE. 

 

Cláusula 3ª. O contrato incia-se a partir da assinatura do presente e vigorará até o encerramento do 

ano letivo de 2021, desde que a Escola continue utilizando o Material Digital Geekie One. 

 

Cláusula 4ª. A COMODATÁRIA se compromete a devolver o Chromebook objeto deste, em pleno 

estado de uso, sem danos e avarias externos ou internos, que comprometam a utilização do mesmo. 

  

 Parágrafo Único. No caso de transferência compulsória do aluno por parte da COMODANTE, a 

COMODATÁRIA fará a devolução imediata do Chromebook. 

 

Cláusula 5ª. Para que haja a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais a que este 

está vinculado, antes de finado o ano letivo, o aluno, por seu responsável, deverá efetuar a devolução 

do Chromebook objeto do presente contrato. 

 

Parágrafo Único. Caso a devolução do Chromebook não seja efetuada, será gerada cobrança 

automática do valor de mercado de um Chromebook igual ou similar. 

 



Cláusula 6ª. É de responsabilidade da COMODATÁRIA o bem cedido em comodato, responsabilizando-

se por todos os custos, especialmente de manutenção. Danos advindos do mau uso ou negligência 

serão arcados pela mesma, que assumirá as despesas para a devida recuperação do mesmo, 

independente da COMODATÁRIA haver contratado seguro ou não. 

 

Parágrafo 1º. É obrigação da COMODATÁRIA manter o Chromebook com a bateria suficiente 

para a sua utilização no período de aulas. 

 

Parágráfo 2º. Em caso de roubo, furto, extravio, desaparecimento etc., a COMODATÁRIA se 

responsabilizará pelos custos de ressarcimento da COMODANTE, relativo ao valor uma máquina 

nova de mesma marca e modelo, ou similar. 

 

Parágrafo 3º. No caso de danos como tela quebrada, líquidos derrubados no teclado, 

amassados ou arranhados, colocação de adesivos (mas não só), que comprometam a 

integridade do mesmo, a COMODATÁRIA se responsabilizará pelos custos de ressarcimento da 

COMODANTE, relativo ao valor uma máquina nova de mesma marca e modelo, ou similar. 

 

Parágrafo 4º. Nos casos de danos a peças que possam ser substituídas (carregador,cabo, 

componentes etc.), a COMODATÁRIA arcará com os custos de substituição do mesmo. 

 

Cláusula 7ª. É de responsabilidade da COMODATÁRIA a aquisição e instalação de programas, 

arquivos, aplicativos e similares indicados pela COMODANTE. 

 

Parágrafo 1º. A COMODANTE está autorizado a inserir restrições no Chormebook, bem como 

alterar as configurações que considerar necesárias para a segurança e o aprendizado do aluno. 

 

Parágrafo 2º. A memória do Chormebook deve utilizar seu espaço para armazenar os conteúdos 

pedagógicos indicados pela COMODANTE. 

 

Parágrafo 3º. A COMODANTE está autorizada a apagar ou excluir aplicativos, arquivos e 

conteúdos que impeçam a instalação do conteúdo pedagógico necessário para a prestação de 

serviços educacionais. 

 

Cláusula 8ª. A COMODATÁRIA e o aluno estão obrigados  a entregar o Chromebook quando 

solicitado pela COMODANTE. 

 

Cláusula 9ª. A COMODATÁRIA deverá orientar o aluno quanto à navegação na Internet, pois o 

mesmo será responsabilizado pelo acesso à conteúdos impróprios. 

 

Parágrafo Único. O Chromebook é de uso exclusivamente pedagógico-educacional, e a 

COMODANTE pode exigir sua devolução na hipótese de uso indevido. 

 

Cláusula 10ª. É vedado à COMODATÁRIA sub-comodatar ou locar o bem objeto deste instrumento 

a terceiros, bem como ceder ou transferir o presente contrato. 

 

Cláusula 11ª. É proibida a transferência do bem a terceiro, incorrendo em crime de estelionato (art.171 

do Código Penal). 

 



Cláusula 12ª. O presente instrumento será considerado rescindido de pleno direito em caso de 

infração - originada pela COMODATÁRIA - de qualquer cláusula aqui acordada, assegurado à 

COMODANTE o direito de ressarcimento, em observância à cláusula 5ª. 

 

Cláusula 13ª. O comodato é mera liberalidade da Escola para alunos da 3ª Série terem acesso ao 

Material Didático Digital e, na hipótese de alguma família haver comprado um Chromebook direto da 

Escola, este deverá ser utilizado com esta finalidade, ficando a última desobrigada de disponibilizar 

um dispositivo na modalidade de comodato para este aluno. 

 

Cláusula 14ª. Qualquer tolerância ou concessão de quaisquer das partes quanto ao disposto neste 

contrato constituir-se-á mera liberalidade. 

 

Cláusula 15ª. As partes elegem o foro da Comarca de Taubaté-SP, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato. 

 

 

 

Taubaté, ___/___/2021 

 

 

 

____________________________________               ____________________________________ 

COMODANTE                             COMODATÁRIA 

 

 

Testemunhas: 

 

1ª)Ass.____________________Nome:__________________________RG:______________ 

 

 

2ª)Ass.____________________Nome:__________________________RG:______________ 


