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CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 18/97

"CONTRATO  DE  COMODATO  PARA 
CESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO NO RECINTO 
DO CLUBE
Autoriza a Diretoria a celebrar contrato de comodato de 
espaço  físico  com  a  Administradora  de  Cartões  de 
Crédito  Bank  of  Boston,  S/C  Ltda,  visando  a 
manutenção e operação do Posto de Atendimento” que 
já  se  encontra  instalado  no  recinto  do  Clube, 
respeitadas  determinadas  condições  fundamentais,  a 
viger  no  prazo  de  15  de  setembro  de  1997  a  15  de 
setembro de 2000, nos termos do inciso XIII, do Art. 76 
do Estatuto Social. O pedido da Diretoria foi formulado 
juntamente com a apresentação das condições a serem 
obedecidas  em  contrato  de  patrocínio  a  ser  firmado, 
simultaneamente,  com  a  mesma  Administradora  de 
Cartões Bank of Boston S/C Ltda.”

Processo CD-13/97

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social,

resolve:

APROVAR pedido formulado pela Diretoria nos termos do inciso XIII, do Art. 76 
do Estatuto Social, autorizando-a a celebrar contrato de comodato de espaço físico 
com a Administradora de Cartões Bank of Boston S/C Ltda, visando a manutenção 
e operação do Posto de Atendimento que já se encontra instalado no recinto do 
Clube.  O pedido da Diretoria foi formulado juntamente com a apresentação de 
condições  a  serem  obedecidas  em  contrato  de  patrocínio  a  ser  firmado, 
simultaneamente, com a mesma Administradora de Cartões Bank of Boston S/C 
Ltda. O contrato de comodato deverá conter as seguintes condições fundamentais:
I. o comodante empresta ao comodatário, uma área de 5,87 x 4,20 m  do imóvel de 

sua propriedade,  situado na Rua Tucumã com Avenida Brigadeiro  Faria 
Lima, no edifício da Sede Social, para manutenção e operação de um Posto 
de Atendimento que já se encontra instalado;

II. o  prazo  do  presente  comodato  é  determinado,  vigorando  a  partir  de  15  de 
setembro  de  1997  a  15  de  setembro  de  2000,  podendo  ser  rescindido 
mediante  aviso  prévio  de  sessenta  (60)  dias,  por  qualquer  das  partes, 
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independentemente do pagamento de qualquer indenização, reembolso ou 
outra penalidade;

III.o comodante compromete-se a manter livre e desimpedida a referida área, para 
utilização  do  comodatário e  assim  conservá-la  durante  a  vigência  do 
Contrato;

IV.o comodante embora mantenha em sua sede os serviços normais de vigilância 
inerentes a sua atividade, não será responsável pelos danos que advierem as 
instalações e aos equipamentos do comodatário;

V. incumbe ao  comodatário,  sob pena de rescisão,  manter  os equipamentos  em 
operação  permanente,  promovendo,  para  tais  fins,  a  sua  manutenção, 
conservação e recuperação,  quando necessário,  inclusive,  as condições de 
higiene e limpeza;

VI.na hipótese  de  serem promovidas  alterações  nos  equipamentos  ou  para  sua 
conservação  pelo  comodatário,  deverá  haver  prévia  comunicação  e 
autorização  por  escrito  da  Diretoria  do  comodante,  obrigando-se  o 
comodatário a  atender às exigências regulamentares,  inclusive quanto  ao 
ingresso  de  seus  agentes  ou  prepostos  nas  dependências  do  Clube; 
responderá o  comodatário  perante o  comodante,  terceiros  e autoridades, 
pelos atos praticados, mesmo que a autorização tenha sido dada;

VII.o  comodatário não poderá ceder ou transferir o presente contrato sem prévia 
anuência do comodante; se o fizer responderá solidariamente com o cessionário 
por todas as obrigações decorrentes do presente, sem prejuízo de o comodante 
poder considerar simultaneamente rescindido o contrato.

434ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 1º de setembro de 1997.

PAULO CESAR DE ARRUDA CASTANHO JOSÉ EDMUR VIANNA COUTINHO
Primeiro Secretário Presidente
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