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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMODATO DE
EeurpAMENTos DE rNFoRruÁrtca E ourRAS AVENçAS

(Proposta :77 551 1 ; 77 5512; 77 551 3l

Pelo presente instrumento particular, e regular forma de direito, de um lado, BR
CoNNECTION COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, sociedade
empresária com sede na Alameda dos Tupinás, no 33, 50 Andar, Conjunto 501, Saúde,
São Paulo-SP, CEP 04069-000, inscrita no CNPJ/MF sob o número 02.423.535/0001-
09, doravante chamada apenas "COMODANTE', e de outro lado, CLUBE ATLETICO
YPIRANGA, estabelecida à R MANIFESTO - CEP:04209000 - SAO PAULO - SP,
inscrita no CNPJ/MF sob o número ü.9A2.86210001-02, a seguir designada
simplesmente "COMODATÁRIA', por seus respectivos representantes legais ao final
assinados, ajustam entre si, com a anuência do DEPOSITARIO infra-assinado, o
presente instrumento particular de contrato de comodato de bens móveis, que se regerá
pelo disposto nos artigos 579 a 585 do Código Civil aprovado pela Lei n' 10.40612002,
bem como pelas cláusulas e demais condiçôes que se passa a apresentar:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

1. Pelo presente instrumento particular, a COMODANTE cede e empresta,
gratuitamente, à COMODATÁRA, equipamentos de informática de propriedade da
COMODANTE discriminados no Anexo Único, que, devidamente rubricado pelas
partes, faz parte integrante e indissociável do contrato de comodato aqui celebrado na
forma e para os efeitos do disposto nos artigos 579 e seguintes do Código Civil
aprovado pela Lei n" 10.406/2A02.

CLÁUSULA SEGUNDA: CoNDIÇoES DE ENTREGA E DE INSTALAçÃo

2.1. Os equipamentos de informática objeto do presente contrato de comodato serão
retirados no estabelecimento da COMODANTE, ou no local por ela indicado, e
transportados ate o local de destino para serem regularmente instalados, pela
COMODATARTA, sob orientação técnica da COMODANTE.

2.2. Os romaneios expedidos pela COMODANTE e assinados pela COMODATARIA
ou por qualquer preposto, empregado ou colaborador servirão de comprovante de
entrega e tradiçâo dos bens móveis objeto do presente contrato de comodato, em
perfeitas condiçÕes de conservação e funcionamento, para todos os fins de direito.

cLÁusuLA TERcETRA: coNDtçoES DE coNSERVAÇÃo E DE MANUTENÇÃo

3.1. A COMODATARIA ficará responsável pela conservação, pela regular utilização
e pela devolução oportuna e adequada dos bens móveis objeto do presente contrato,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes de uso inadequado, acidentes ou
eventos não relacionados com o desgaste natural dos equipamentos descritos no
Anexo Único, observado o disposto nos itens 3.3 e 11.3, abaixo.
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3.2. Os pedidos de manutenção corretiva ou substituição de equipamentos objeto do
presente comodato serão formulados por escrito pela COMODATARIA em face da
COMODANTE, devendo os respectivos procedimentos de conserto ou troca serem
concluÍdos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, ressalvados as hipóteses de caso
fortuito ou força maior.

3.3. A COMODATARIA deverá arcar, sob suas expensas, com todos os custos
relativos a procedimentos de conserto ou troca dos equipamentos objeto do presente
contrato em decorrência de uso inadequado, acidentes ou eventos não relacionados
com o desgaste natural dos respectivos equipamentos de informática, presumindo-se
utilização inadequada, inclusive para os fins do disposto no item 3.1, acima, em todas
as hipóteses em que a COMODATARIA não comprovar utilização devida e regular de
"no-break" ou equipamento similar que garanta segurança dos bens objeto do presente
contrato contra riscos decorrentes de oscilaçÕes do fluxo de alimentação de energia
elétrica, em ambiente climatizado especificamente adequado para evitar
su peraqueci mento de eq u i pame ntos i nformáticos.

cLÁusuLA QUARTA: coNDrçôES DE uso E DE DEVoLUçÃo

4.1. Os equipamentos de informática objeto do presente comodato serão utilizados
para fins exclusivos de execução, pela COMODATARIA, de softwares, sistemas e
soluçÕes em tecnologia da informação da COMODANTE, ficando expressamente
proibida sua utilizaçáo para quaisquer outras finalidades.

4.2. A COMODATARIA náo poderá emprestar, locar, dar em garantia ou ceder, a
qualquer título, parcial ou totalmente, os bens móveis descritos no Anexo Único, nem
tampouco poderá, em qualquer hipótese, utilizá-los para quaisquer finalidades não
contempladas no texto do presente contrato de comodato.

4.3. A COMODATARIA deverá devolver à COMODANTE os equipamentos de
informática discriminados no Anexo Único na data de término de vigência do presente
contrato de comodato, nas mesmas condições em que estavam os equipamentos
emprestados quando de seu recebimento, pela COMODATARIA, em perfeitas
condiçÕes de uso, observado o disposto no aftigo 582 do Código Civil.

4.4. A retenção indevida, pela COMODATARIA, dos equipamentos de informática
objeto do presente contrato, depois da data fixada no item 5.3, acima, implicará em
dever de pagamento do valor de aluguel que a COMODANTE arbitrar, sem prejuízo
quanto à exigibilidade de eventuais perdas e danos, na forma do disposto no artigo 575
do Código Civil.

CLÁUSULA QUINTA: uGÊNcIA E REScISÃo

5.1. O presente contrato terá vigência pot Vazo indeterminado, podendo ser
unilateralmente rescindido, sem justo motivo, via denúncia, pela COMODANTE ou pela
COMODATÁRA, mediante notificação escrita com antecedência mÍnima de 30 (trinta)
dias, independentemente de multas ou indenizaçÕes de quaisquer natureza.
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5.2. O presente contrato de comodato considerar-se-á rescindido de pleno direito,
independentemente de qualquer notificação, judicial ou extrajudicial, nas seguintes
hipóteses:

5.2.1. Descumprimento injustificado, por qualquer das partes, das cláusulas e
condiçÕes previstas no presente instrumento de contrato, desde que não devidamente
sanadas as irregularidades dentro de 10 (dez) dias contados da notificação da parte
infratora.

5.2.2. lnstauração ou decretação de concordata, falência, recuperação judicial ou
extrajudicial de quaisquer das partes contratantes.

5.2.3. Superveniência de circunstância que possa acarretar dano irreparável ou
gravame insuportável para quaisquer das partes integrantes da presente relaçâo
contratual.

5.2.4. Extinção ou rescisâo, por quaisquer das partes, do(s) contrato(s) de
licenciamento ou cessão de direito de uso de softwares, sistemas e/ou soluçÕes da
COMODANTE executados ou operacionalizados pela COMODATARIA através dos
equipamentos de informática objeto do presente instrumento particular de contrato de
comodato.

cLÁusuLA sEXTA: vrNculAçÃo e sucESSÃo

6. O presente instrumento particular de contrato de comodato gera direitos e
obrigaçÕes que vinculam as partes e seus herdeiros e sucessores a qualquer título, na
forma e para os efeitos do disposto na legislação de regência.

cLÁusuLA sÉTtMA: NoMEAÇÃo oe FIEL DEpostrÁRlo

7. Para os efeitos do disposto nos artigos 627 e seguintes do Código Civil, assina
também o presente instrumento particular, na qualidade de fiel depositário dos bens
móveis objeto do contrato de comodato aqui celebrado entre as partes, o(a)
S(a).SANDRO DE MELLO SILVA, inscrito no CPF/MF sob no

CLÁUSULA OITAVA: FoRo DE ELEIÇÃo

8. Fica eleita a Comarca de Sáo Paulo-SP como foro competente para dirimir
qualquer controvérsia direta ou indiretamente relacionada com a aplicação das normas
veiculadas por meio do presente instrumento particular de contrato de comodato, com
a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA NONA: EFEIToS DA ToLERÂNcA

9. A tolerância dos contratantes quanto ao descumprimento de qualquer dever
assumido por melo do presente instrumento particular de contrato de comodato não
implicará em novação ou renúncia de direitos.
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CLÁUSULA DÉcIMA: SIGILo

10. As partes ficam obrigadas a manter sigilo absoluto em relação a todos e
quaisquer dados, informaçÕes, documentos dos contratantes a que tiverem acesso em
função do comodato ora contratado, sendo que o término da vigência ou a rescisão do
presente contrato não afetarão a obrigação de sigilo em referência.

clÁusuLA DÉcrMA PRTMETRA: DrsposrÇoEs GERATS

11.1. A COMODATÁRh deverá dar conhecimento imediato à COMODANTE de todas
as eventuais turbaçÕes e/ou pretensÕes de terceiros direta ou indiretamente
relacionadas com os equipamentos de informática objeto do presente instrumento
particular de contrato de comodato.

11.2. A COMODATÁR|A deverá resguardar a COMODANTE dos eventuais
embaraços e turbaçÕes de terceiros que pretendam ter direitos ou interesses sobre os
equipamentos de informática objeto do presente instrumento particular de contrato de
comodato.

11.3. A COMODATARIA deverá prover local de instalação adequado para os bens
móveis objeto do presente contrato de comodato, em ambiente climatizado
especificamente adequado para evitar superaquecimento de equipamentos
informáticos, observadas as recomendaçÕes e normas técnicas expedidas pelos
respectivos importadores ou fabricantes, assim como todas as orientaçÕes da
COMODANTE em relação à infraestrutura e aos critérios de alimentação de energia
necessários ao regular funcionamento dos equipamentos de informática descritos no
Anexo Unico, atentando-se especialmente para a necessidade e a obrigação de se
prover utilizaçâo devida e regular de "no-break" ou equipamento similar que garanta
segurança dos bens objeto do presente contrato contra riscos decorrentes de
oscilaçÕes do fluxo de alimentação de energia elétrica, sob pena de incorrer na
responsabilização prevista na segunda parte do item 3.1, acima.

11.4. A COMODANTE garantirá à COMODATARIA o uso pacÍfico dos equipamentos
de informática descritos no Anexo Único, durante a duração do prazo de vigência do
presente instrumento particular de contrato de comodato, para todos os efeitos de
direito.

11.5. A COMODATARIA não gozará de direito de retenção em relação a benfeitorias
necessárias, úteis ou voluptuárias eventualmente agregadas aos equipamentos de
informática objeto do presente contrato de comodato.

11.6. A COMODATARIA deverá arcar com todas as despesas de transporte dos
equipamentos de informática objeto do presente contrato de comodato,
responsabilizando-se pelos custos com frete e seguro eventualmente gerados nas
hipóteses previstas no item 3.3.
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Por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento
particular de contrato de comodato, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas)
testemunhas, na forma do disposto na legislação de regência, para todos os fins de
direito.

São Paulo, 17 de maio de 20í6

COMODANTE:

BR CONNECTION
CN PJ : 02.423.535/0001 -09

COMODATÁNIE:

ntonio Elias Abud
Presidenle

CLUBE ATLET YPIRANGA
61.902.862/0001
REPRESENT, LEGAL:

TESTEMUNHAS:

CPF:

DEPOSITÁRIOI

Andrade Araujo

www.brc.com.br
Fone +55 (1'1) 2165-8888 | (11) 2165-8866
Alameda dos Tupinás, 33 - 50 andar - Saúde - São Paulo - SP - CEP: 04069-000



§
T$NN§TTIÜ§s§

ANExo úuco

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMODATO DE
EeurpAMENTos DE rNFoRruÁncR E ourRAS AVENÇAS

(Proposta :77 551 1 ; 77 5512; 77 55131

lnfraestrutura mínima para instalação e regular utilização dos equipamentos de
informática objeto do presente contrato:

(i) equipamentos que regulam a qualidade da energia capazes de proteger o(s)
equipamento(s) acima especificado(s) contra surtos e panes elétricas

(ii) ambiente climatizado adequado a boa utilização de equipamentos eletrônicos.
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Máquina I -

Modelo:
Voltagem:
No série:
Versão:

APPLIANCE (t3-3.6GHZ-3MB-SSD 120G8, 4G BRAM, 4ETH)

SMB T
BIVOLT
490036
V1

de


