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CONTRATO DE COMODATO PARA EMPRÉSTIMO DE CHROMEBOOK 
 

SOCIEDADE EDUCACIONAL SÃO LUÍS GONZAGA LTDA., ENTIDADE MANTENEDORA DO 

COLÉGIO SÃO LUÍS GONZAGA, SITUADO NA RUA GENERAL CARNEIRO, Nº 397, BAIRRO 

SAGRADA FAMÍLIA, CEP-31.030-170, BELO HORIZONTE, MG, CNPJ 17.355.116/0001-46, neste ato 

representada por seus representantes legais infra-assinados, doravante denominada simplesmente 

COMODANTE, e, de outro lado o(a) Sr.(a) _________________________________________________, 

de nacionalidade ________________, estado civil _______________, profissão ______________________, 

CPF nº __________________________, Identidade nº ______________________, residente e domiciliado 

na rua (av.) _____________________________________________________, nº ________, complemento 

__________________, bairro _________________________, cidade ___________________, UF ____, 

CEP ____________________, e-mail (legível) _________________________________________________, 

telefone fixo ___________________, telefone celular ___________________, outro __________________, 

responsável pelo(a) aluno(a) beneficiário(a) _________________________________________________,        

do _______ ano, do Ensino __________________, do Curso ______________, neste ano de __________, 

doravante denominado(a) de COMODATÁRIO(A). 
 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado, o presente Contrato de Comodato de um 

Chromebook, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 
 

CONSIDERANDO QUE o Chromebook é um computador voltado à educação e customizado com os 

conteúdos pedagógicos adotados pelo COMODANTE, de forma a apoiar o corpo docente com o 

monitoramento dos processos individuais de aprendizagem; 
 

CONSIDERANDO QUE o Chromebook possui a licença Google Chrome Education e pode ser utilizado 

para melhor experiência nas aulas on-line; 
 

CONSIDERANDO QUE a COMODANTE firmou termo de comodato com a SOMOS SISTEMAS DE 

ENSINO S/A e agora deseja emprestar ao(à) COMODATÁRIO(A) os equipamentos denominados de 

Chromebook; 
 

CONSIDERANDO QUE o(a) COMODATÁRIO(A) tem interesse em realizar o empréstimo do 

Chromebook, por meio de comodato. 
 

1. Do Objeto 
 

1.2. Constitui objeto do presente Termo e Comodato, o empréstimo a título gratuito, pela Comodante ao(à) 

Comodatário(a),de 01 (m) Chromebook. 
 

1.3. Eventuais questões relacionadas à atualizações, erros, defeitos ou quaisquer problemas técnicos no 

Chromebook deverá ser reportada ao Comodante, responsável pelo encaminhamento ao suporte técnico dos 

equipamentos. 
 

2. Da Destinação Específica 
 

2.1. O uso do Chromebook pelo(a) COMODATÁRIO(A) será vinculado exclusivamente às atividades 

educacionais do(a) aluno(a), conforme orientação do COMODANTE. 
 

2.2. Em hipótese alguma poderá o(a) COMODATÁRIO(A) por si, seus prepostos ou por terceiros, 

modificar, adaptar ou fazer quaisquer alterações no Chromebook, desmontá-lo ou nele executar 

conserto ou reparo, nem consentir que se apaguem ou retirem quaisquer inscrições, desenhos, chapas 

ou números de identificação nele oposto. Em caso de avarias ou mau funcionamento do Chromebook, 

deverá o(a) COMODATÁRIO(A) notificar, imediatamente, à COMODANTE. 
 
 
 

 



 
 

3. Da Vigência 
 

3.1. O presente termo terá início de vigência na data de sua assinatura e vigorará até a data final do 

corrente ano letivo. As Partes acordam desde já que, em caso de rescisão, motivada ou imotivada, ou ainda 

na hipótese de término de vigência deste Temo ou do contrato que a COMODANTE celebrou com SOMOS 

SISTEMAS DE ENSINO S/A, este Termo será automaticamente encerrado, sem qualquer ônus às Partes. 
 

3.2. As partes desde já acordam que, com o fim da vigência do presente Termo, o Chromebook aqui tratado 

deverá ser devolvido à COMODANTE em bom estado de conservação. 
 

4. Da Entrega 
 

4.1. A COMODANTE, por si ou por terceiro, entregará até o primeiro dia letivo do ano referente a vigência 

deste contrato, o Chromebook ao(à) COMODATÁRIO(A), conforme previamente acordado entre as Partes. 
 

4.2. A partir da data de entrega do Chromebook, o(a) COMODATÁRIO(A) terá o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para conferi-lo e apontar para a COMODANTE, detalhadamente e por escrito, qualquer divergência 

apresentada no equipamento. Caso o(a) COMODATÁRIO(A) não entregue tempestivamente tal 

apontamento por escrito, o equipamento entregue pela COMODANTE será considerado adequado para todos 

os fins deste Termo. 
 

5. Das Obrigações do(a) Comodatário(a) 
 

5.1 São obrigações do(a) COMODATÁRIO(A): 
 

a) Conservar o Chromebook, como se fosse seu; 
 

b) Utilizar o Chromebook adequadamente, de acordo com sua destinação, finalidades e natureza, sob 

pena de pagamento de indenização; 
 

c) Avisar imediatamente ao COMODANTE, por escrito, sempre que, por algum motivo, houver 

ameaça de penhora ou embargo do Chromebook objeto deste Termo, obrigando-se, ainda, a  

declará-lo como sendo de posse exclusiva da COMODANTE, sempre que qualquer litígio 

administrativo ou judicial possa afetá-lo de qualquer forma; 
 

d) Restituir o Chromebook à COMODANTE, após o término ou rescisão deste Termo e/ou do contrato 

firmado entre COMODANTE E SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S/A em boas condições de uso, 

devendo previamente reparar o equipamento se apresentar danos. 
 

6. Da Responsabilidade pelos Prejuízos 
 

6.1 O(A) COMODATÁRIO(A) responderá por perdas e danos que dolosa ou culposamente ocasione ao 

Chromebook, exceto nos casos de: 
 

a) Caso fortuito ou força maior, e; 
 

b) Degradação natural do equipamento desde que comprovadamente utilizado de forma adequada 
 

7. Do Foro 
 

7.1. As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo/SP, como o único componente para dirimir as 

questões decorrentes deste Termo, como renúncia expressa e qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos. 
 

 

 

 

Belo Horizonte, ______ de _______________________ de 20_______ 

 
_______________________________________ 

COMODATÁRIO(A) 

Grau de Parentesco: _________ 

 
_______________________________________________ 

 SOC. EDUCACIONAL SÃO LUÍS GONZAGA LTDA. 

CONTRATADA 

 

1ª Testemunha: ______________________________  CPF: ____________________ 
 

2ª Testemunha: ______________________________  CPF: ____________________ 


