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CONTRATO DE COMODATO E OUTRAS AVENÇAS

COMODANTES:
JOHN DEERE BRASIL LTDA., com sede na Avenida Engenheiro Jorge Antônio Dahne
Logemann, 600, Distrito Industrial, CEP 98920-000, na cidade de Horizontina/RS, inscrita no
CNPJ sob nº 89.674.782/0001-58 e filiais, neste ato representada conforme seus documentos
societários; e

K O MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida
Major Hilário Tavares Pinheiro, nº 2.300, Jardim Kennedy, CEP 14871-700, na cidade de
Jaboticabal/SP, inscrita no CNPJ sob nº 72.006.968/0001-36, representada conforme seus
documentos societários;

COMODATÁRIA:
MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público, com sede
na  Rua Nassin Agel, nº 505, Centro, CEP 75.700-000, na cidade de Catalão/GO, inscrita no
CNPJ sob nº 465.799.667-34, representada por seu representante legal, Sr. Prefeito Municipal,
ADIB ELIAS JÚNIOR, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 2943959 expedido por
DTCRJ, inscrito no CPF sob nº 465.799.667-34, residente e domiciliado nesta cidade.

COMODANTES e COMODATÁRIA, designadas conjuntamente “Partes” ou isoladamente
“Parte”.

CONSIDERANDO que:

I. as COMODANTES são reconhecidas fabricantes de máquinas e implementos agrícolas e, no
âmbito de sua atividade empresarial, desenvolvem projetos de responsabilidade social;

II. a recente pandemia relativa ao COVID-19 exige da sociedade em geral, dasautoridades
governamentais e de cada indivíduo, grupo e/ou empresas ações de solidariedade e iniciativas
para conter a escalada de contaminação;

III. a COMODATÁRIA, por sua vez, está desenvolvendo diversas ações destinadas a conter e
reduzir os efeitos da pandemia do COVID-19, entre as quais a pulverização de desinfetantes no
meio ambiente;

IV. para que a COMODATÁRIA possa realizar melhor e mais amplamente a ação de pulverização
de desinfetantes no meio ambiente previsa de máquinas construídas para esse fim, entre as
quais estão os tratores e pulverizadores fabricados pelas COMODANTES, daqui por diante
designados EQUIPAMENTOS;

V. as COMODANTES estão dispostas a ceder os EQUIPAMENTOS em comodato à
COMODATÁRIA para que esta os utilize em suas ações de pulverização de desinfetantes no
meio ambiente destinadas a conter e reduzir os efeitos da pandemia do COVID-19, de acordo
com as condições estabelecidas neste instrumento;

ISTO POSTO, RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato de Comodato e Outras
Avenças (“Contrato”), que será regido pelas cláusulas e condições a seguir dispostas, bem como
por seus anexos (“Anexos”), que constituem parte integrante e inseparável deste Contrato.

1. OBJETO

1.1. Por este contrato as COMODANTES cedem os EQUIPAMENTOS em comodato à
COMODATÁRIA para que esta os utilize exclusivamente em suas ações de pulverização de
desinfetantes no meio ambiente destinadas a conter e reduzir os efeitos da pandemia do COVID-
19.
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1.2. Os representantes legais da COMODATÁRIA que assinam este instrumento assumem a
condição de fiéis depositários dos EQUIPAMENTOS, nos termos e sob as penas da lei.

1.3. As especificações técnicas e estado de conservação dos EQUIPAMENTOS estão descritas
no Anexo I, que integra este contrato para todos os fins.

1.3.1. A COMODATÁRIA examinou o estado dos EQUIPAMENTOS e constatou que estão todos
bem conservados, limpos e em funcionamento, não tendo nenhuma ressalva a fazer.

1.3.2. Ao término deste contrato, a COMODATÁRIA restituirá os EQUIPAMENTOS às
COMODANTES nas mesmas condições de conservação e limpeza descritas no Anexo I,
ressalvado o desgaste decorrente do uso normal deles

1.4. Os EQUIPAMENTOS são de propriedade das COMODANTES e a COMODATÁRIA deverá
esclarecer este fato para qualquer terceiro com o qual se relacione ou que venha a pleitear
qualquer direito sobre aqueles bens.

1.4.1. A COMODATÁRIA comunicará imediatamente às COMODANTES qualquer sinistro, dano
ou perda de qualquer dos EQUIPAMENTOS e/ou reivindicação e/ou esbulho que terceiro faça
em relação aos EQUIPAMENTOS, sempre em prazo suficiente para que as COMODANTES
possam adotar as medidas defensivas que entendente pertinentes.

1.4.2. As eventuais reclamações ou medidas, judiciais ou extrajudiciais, aqui designadas
RECLAMAÇÃO, apresentadas por qualquer pessoa, entidade ou órgão governamental contra ou
em relação às COMODANTES e concernentes aos EQUIPAMENTOS receberão o tratamento
seguinte:

a) nos casos, judiciais ou não, em que os interesses das COMODANTES estiverem sujeitos a
prazos decadenciais, prescricionais, preclusivos ou exijam resposta em certo prazo, a
COMODATÁRIA imediatamente comunicará esse fato às COMODANTES, observado o prazo
máximo de 1 (um) dia, contado da data do recebimento da RECLAMAÇÃO;

b) nos casos em que os interesses das COMODANTES não estiverem sujeitos aos prazos acima
mencionados, a comunicação será feita a elas na primeira oportunidade subsequente ao
recebimento da RECLAMAÇÃO pela COMODATÁRIA, mas nunca em prazo superior a 30 (trinta)
dias, contado do recebimento da RECLAMAÇÃO;

c) a COMODATÁRIA fornecerá às COMODANTES todos os subsídios necessários para que
estas possam se defender em face do reclamante.

2. PROCEDIMENTO DE ENTREGA, RESTITUIÇÃO E INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

2.1. Por ocasião da entrega, restituição ou inspeção dos EQUIPAMENTOS, as partes e, quando
for o caso, representante da Seguradora que houver segurado esses bens,  observação o
seguinte procedimento:

a) os interessados agendarão data, horário e local para entrega, restituição ou inspeção dos
EQUIPAMENTOS;

b) as comunicações entre os interessados para o agendamento podem ser realizadas por
qualquer meio, inclusive os eletrônicos e por aplicativos de mensagens;

c) conforme agendamento, durante o procedimento os interessados examinarão o estado de
conservação, limpeza e funcionamento dos EQUIPAMENTOS e gerarão documentos
operacionais comprobatórios, incluídas eventuais fotografias ou vídeos;
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d) se qualquer interessado regularmente convidado não comparecer sem ter apresentado motivo
justificado, também por escrito, o procedimento ocorrerá normalmente com os presentes;

e) estejam ou não presentes os interessados convidados para o procedimento, os documentos
(escritos, fotográficos ou videográficos) produzidos pelos presentes são desde já considerados
pelas partes, de modo irrevogável e irretratável, legítimos documentos probatórios para todos os
fins.

3. CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS
CEDIDOS EM COMODATO

3.1. Durante toda a vigência deste contrato as COMODANTES, por sua conta, manterão seguro
dos EQUIPAMENTOS e realizarão a manutenção deles nos prazos e situações previstas nos
Manuais dos fabricantes e de garantia.

3.2. A COMODATÁRIA não realizará nenhuma manutenção e/ou substituição de peças nos
EQUIPAMENTOS sem prévia autorização escrita das COMODANTES, limitando-se a usar
corretamente os EQUIPAMENTOS conforme orientações contidas no Manual do Usuário e
conservá-los limpos e em local seguro.

3.3. As COMODANTES providenciarão o transporte para entregar os EQUIPAMENTOS no
endereço da COMODATÁRIA e para que sejam restituídos às COMODANTES no término deste
contrato.

4. OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA

4.1. A COMODATÁRIA adotará as medidas necessárias junto aos seus empregados e prepostos
a qualquer título para que os EQUIPAMENTOS sejam utilizados somente para os fins previstos
neste contrato.

4.1.1. A COMODATÁRIA providenciará o que for necessário para que seus empregados e
prepostos a qualquer título sejam capacitados para conhecer, operar e conservar os
EQUIPAMENTOS conforme as especificações técnicas e instruções dadas pelas
COMODANTES.

4.1.2. De modo irrevogável e irretratável a COMODATÁRIA garante às COMODANTES acesso
aos locais em que os EQUIPAMENTOS estiverem sendo utilizados para que possam fiscalizar o
uso e estado de conservação deles.

4.2. Não há vínculo trabalhista ou previdenciário entre os empregados e prepostos a qualquer
título da COMODATÁRIA e as COMODANTES.

4.2.1. A COMODATÁRIA, sob sua exclusiva responsabilidade, selecionará, orientará e fiscalizará
seus funcionários e prepostos a qualquer título designados para a operação dos
EQUIPAMENTOS e, quando for o caso, os contratará formalmente de acordo com a legislação
trabalhista e previdenciária.

4.2.2.  Compete exclusivamente à COMODATÁRIA controlar a frequência e o horário de
trabalho de seus funcionários e prepostos a qualquer título que operarão os EQUIPAMENTOS,
bem como orientá-los e fiscalizá-los para que cumpram as disposições estabelecidas neste
contrato.

4.3. A COMODATÁRIA é responsável pelos danos que seus empregados e prepostos a qualquer
título causarem às COMODANTES e/ou a terceiro com que se relacionarem em decorrência da
execução deste contrato.
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4.3.1. A COMODATÁRIA indenizará as COMODANTES especialmente em decorrência de ações
trabalhistas e/ou previdenciárias movidas por empregados e prepostos a qualquer título que a
COMODATÁRIA , e/ou ações de responsabilidade  ambiental,  tributária ou previdenciária danos
ao ambiente e/ou por tributos ou contribuições de responsabilidade da COMODATÁRIA que
tenham sido atribuídas às COMODANTES por decisão judicial ou de autoridade administrativa.

4.3.2. A indenização devida inclui, mas não está limitada, todos os valores que as
COMODANTES houverem desembolsado a título de pagamento da obrigação principal, sua
atualização monetária, juros moratórios e/ou compensatórios, multas, depósitos feitos em
garantia ou preparatórios de recursos, custas processuais, honorários periciais, despesas de
locomoção, telecomunicação, honorários advocatícios e preparação de documentos.

4.4. A COMODATÁRIA não venderá, cederá, alugará, emprestará ou transferirá a terceiro, a
qualquer título, os EQUIPAMENTOS e/ou suas peças, nem permitirá que qualquer terceiro os
utilize para qualquer fim, sem prévia autorização escrita das COMODANTES.

4.5.  Ao usar os EQUIPAMENTOS, a  COMODATÁRIA, seus empregados e prepostos a qualquer
título observarão a legislação ambiental e a de proteção ao trabalho, abstendo-se de práticas
discriminatórias ilegais, utilização de trabalho infantil e/ou escravo.

4.6. Para realizar a pulverização prevista neste contrato, a COMODATÁRIA usará nos
EQUIPAMENTOS apenas solução diluída em água de hipoclorito de sódio, ou outra previamente
aprovada pela ANVISA para uso em vias públicas com fins de desinfecção e sanitização contra
a pandemia COVID19.

5. PRAZO CONTRATUAL

5.1. Este contrato vigerá por de 30 (trinta) dias, contado da data deste instrumento. Decorrido o
prazo inicial, o contrato passará a viger por prazo indeterminado, podendo ser denunciado por
qualquer das partes, sem outros ônus além dos previstos na lei ou neste instrumento, mediante
aviso prévio e escrito de 15 (quinze) dias.

5.2. Durante o prazo de aviso prévio da denúncia contratual, a COMODATÁRIA continuará a
cumprir suas obrigações, facultado às COMODANTES dispensa-la do cumprimento de qualquer
obrigação.

6. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E PENALIDADES

6.1. Este contrato poderá ser resolvido pelas COMODANTES, independentemente de qualquer
prévio aviso, se a COMODATÁRIA descumprir qualquer de suas obrigações.

6.2. No caso de infração de obrigação contratual ou legal, as COMODANTES, a seu critério,
poderão notificar a COMODATÁRIA e conceder a esta prazo para que a infração seja corrigida.

7. RESTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AO TÉRMINO DO CONTRATO

7.1. Ao término deste contrato por qualquer motivo, a COMODATÁRIA restituirá os
EQUIPAMENTOS às COMODANTES.

7.2. A falta de restituição de qualquer dos EQUIPAMENTOS nas condições previstas neste
contrato caracterizará esbulho possessório e facultará às COMODANTES ajuizar ações civis e
criminais em face da COMODATÁRIA e/ou de seus representantes legais que assumiram a
condição de fiéis depositários, especialmente ação de reintegração de posse.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

Jurídico 
John Deere - ContractsR3Law



5/5

8.1. A conduta da COMODATÁRIA em relação às COMODANTES na execução deste contrato
será compatível com os princípios da boa-fé, confiança e lealdade, abstendo-se ela de adotar
conduta que prejudique as COMODANTES.

8.3. Cada Parte comunicará às demais os eventos fortuitos ou casos de força maior que a
impeçam de executar normalmente este contrato.

8.4. A correspondência entre as Partes será considerada entregue quando protocolada em seus
respectivos endereços ou, se meio de correio eletrônico, quando o provedor desse tipo de serviço
confirmar a entrega da mensagem ao destinatário.

8.5. O detalhamento operacional deste contrato e os pontos omissos serão definidos em conjunto
pelas Partes por meio de correspondência ou de aditamento escrito deste instrumento.

8.6. A tolerância das Partes em exigir seu direito não significará renúncia, perdão, novação ou
alteração deste contrato.

9.8. Fica eleito o foro comarca de Catalão, Estado de Goiás, renunciando as partes aos demais.

Este instrumento é feito em três vias.

Indaiatuba, 15 de bbril de 2020.

JOHN DEERE BRASIL LTDA

K O MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS

Testemunhas:

Nome: Nome:

CPF: CPF:
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