cohab

Companhia de Habitação Popular de Campinas

TERMO DE DISTRATO

Por este instrumento de DISTRATO, de um lado, a COMPANHIA DE
HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS - COHAB/CAMPINAS, Sociedade de Economia
Mista Municipal, com sede em Campinas/SP., na Avenida Faria Lima nº 10, Bairro Parque
Itália, CNPJ/MF 46.044.871/0001-08, neste ato representada por seus diretores abaixo
assinados e identificados e do outro lado, LUCIANA PEREIRA PEDROSO PADOVANI
VALARINI, brasileira, casada, engenheira civil, portadora do RG. nº 26.455.129-1 e do CPF nº
255.727.988-94, residente na rua Joaquim de Sousa Villela nº 41 - apto nº 24 - Vila Santana Campinas/SP, resolvem de comum acordo, firmar este DISTRATO, que se regerá pelas
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes acima identificadas, aos 03 de abril de 2.012, firmaram um
contrato de cessão em comodato de uma poltrona usada, em tecido aveludado na cor azul,
com ajuste à gás, apoio de braços e com rodízios, da marca Flex Chair, para utilização pela
própria COMODANTE nas dependências da COMODATÁRIA.
CLÁUSULA SEGUNDA - Não interessando mais às partes contratantes manter o contrato de
cessão em comodato do objeto, uma vez que a COMODANTE estará se desligando desta
Companhia, RESOLVEM mediante o presente DISTRATO dar por rescindido o contrato, para
tornar sem mais nenhum efeito de direito a cessão em comodato ora aqui distratada. Pelo que
a COMODANTE declara neste ato, ter recebido e retirado o bem móvel descrito na cláusula
primeira deste instrumento, estando assim, as partes satisfeitas para nada mais reclamarem
uma da outra com fundamento no contrato de cessão em comodato ora desfeito.
E, por estarem assim justas e acertadas, firmam o presente, juntamente com as testemunhas
abaixo indicadas e assinadas, para que produza todos os seus regulares efeitos de direito.
Campinas, 17 de julho de 2012.
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