
 
 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TEMPORADA 
 
LOCATÁRIO: 
Nome: 
Nacionalidade:                                    , Estado civil:                                  , Profissão: 
RG:                                                    , CPF: 
Endereço: 
Cidade:                                                 , Estado:                , Cep:                         , País: 
Telefone:                                    , Cel:                               , E-mail: 
Número de ocupantes: 
IMÓVEL: 
Endereço: 
Balneário:                                                                   , Cidade:                                    , Estado: 
Descrição do imóvel: 
DATA: 
Total das diárias: 
CONDIÇÃO da LOCAÇÃO: 
Valor da locação diária: R$ 
Sinal de reserva: R$ 
Ato de ocupação: R$ 
Taxa de limpeza: R$ 
Taxa de serviço: R$ 
Outras taxas: R$ 
Total: R$ 
Forma de pagamento Dinheiro 
Têm justo e contratado o seguinte: 
As partes, acima qualificadas, ajustam a locação por temporada do imóvel do presente contrato mediante às 
cláusulas e condições seguintes: 
Parágrafo Único: - Em caso de reserva do imóvel por telefone ou internet, é de inteira responsabilidade do locatário 
comunicar aos demais acompanhantes e familiares, quanto às condições e localização do imóvel. Nos casos em que 
o locatário não conheceu o imóvel pessoalmente e previamente, o mesmo declara estar de acordo e ciente de que 
o imóvel locado, não será substituído por decorrência de desagrado pessoal do locatário ou responsável. 
O locatário está ciente quanto: 
* Ao nosso horário de atendimento, que é das 9:00 às 12:00 e das 13:30 às 18:00 horas. 
* A proibição de uso de piscina e barracas, que não pertence ao imóvel. Sujeito à multa. 
* A quantidade de pessoas no imóvel, não podendo ultrapassar o limite estipulado no contrato. 
* A perturbação alheia (Som Alto, Bagunça, Barulhos, etc...). 
* A permanência de ANIMAIS de estimação, somente mediante autorização prévia da imobiliária. 
* E de total responsabilidade do locatário o uso e a segurança em relação a piscina. 
Cláusula 1ª - O pagamento de 50% da locação, correspondente à reserva do imóvel e taxas de serviços será 
depositado na conta da Guará Imóveis - CNPJ: 19.706.219.0001-39 - Banco do Brasil - Agência: 2100-8 -  Conta 
Corrente: 21.437-X e os outros 50% deverão ser pagos em dinheiro na ocupação do imóvel mediante entrega das 
chaves. NÃO ACEITAMOS CHEQUES E CARTÕES 
Cláusula 2ª - A diária estabelecida no contrato é para o número máximo de pessoas, incluindo crianças, não 
podendo esse limite ser ultrapassado sem prévia autorização do locador. 
Cláusula 3ª - O locatário, assim que ingressar no imóvel, receberá uma relação de todos os objetos contidos no 
mesmo, e de posse desse inventário, conferirá todos os bens junto com o locador, ficando com uma cópia, 
responsabilizando-se totalmente por qualquer dano que venha porventura causar.  
Cláusula 4ª - São obrigações do locatário, além das previstas em lei: 
a) - Não ceder ou franquear o imóvel para terceiros, sem o prévio aviso e expresso consentimento, por escrito do 
locador; 
b) - Restituir o imóvel nas mesmas condições que recebeu, sem estragos, avarias ou danos, inclusive os móveis e 
utensílios, guarnições e outros pertences; 



 
 
c) - Zelar pela guarda do imóvel, certificando-se de que todas as portas, portões e janelas estejam trancadas quando 
sair do imóvel, ficando o locador ou seu administrador isento de qualquer responsabilidade com relação a pertences 
dos locatários no caso de invasões, roubos, depredações, incêndios e outros atos ocasionados por terceiros ou por 
fenômeno da natureza. A GUARDA DO IMÓVEL É DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. 
Cláusula 5ª - O locatário deixará um VALOR EM CAUÇÃO, mencionado na condição da locação   que poderá ser 
utilizado pelo locador, para ressarcimento de prejuízos causados pelo locatário ao imóvel ou a seus bens. Caso não 
haja o que abater do depósito, o mesmo será devolvido ao locatário após a vistoria na desocupação do imóvel. 
Ocorrendo danos que extrapole o valor do depósito, deverá o locatário imediatamente pagar a diferença ao 
locador. Obs: Pode ser exigida qualquer garantia prevista no art. 37 da Lei 8.245/91 (Fiança, Caução ou Seguro 
Fiança...). 
Cláusula 6ª - O locatário, desde já faculta ao locador examinar o imóvel locado, quando este achar necessário, não 
necessitando o mesmo avisar previamente o locatário. No último dia da locação, o locador fará a vistoria, 
juntamente com o locatário, no imóvel e seus utensílios, quando deverão ser devolvidas as chaves. 
Cláusula 7ª – O locatário declara ter conhecimento das Leis Municipais 1174/2005 e 1175/2005, que tratam da 
poluição, inclusive poluição sonora, ocasionada por moradores e inquilinos e tem consciência das consequências 
do não cumprimento das Leis. 
Cláusula 8ª - O locatário será responsável por qualquer multa a que der causa por desrespeito às leis federais, 
estaduais, municipais, normas das autarquias ou do REGULAMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO, se houver. 
Cláusula 9ª - O locatário responderá pelos danos causados pelo uso irregular do imóvel, assim compreendidos 
àqueles originados por conduta dolosa ou culposa (negligência, imprudência ou imperícia) do locatário, assim como 
pelo incêndio do imóvel, se não provar caso fortuito, força maior ou propagação de fogo originado em outro imóvel, 
de conformidade com o artigo 570 do Código Civil. No caso de destruição ou incêndio do imóvel locado, ficará o 
presente CONTRATO rescindido pelo pleno direito, independente de notificação. 
Cláusula 10ª - É dever do locatário desocupar o imóvel até às 10:00 horas do último dia estipulado no CONTRATO, 
sob pena de responsabilidade civil com o consequente dever de indenizar os danos que causar, nos termos do art. 
927 do Código Civil Brasileiro. 
Cláusula 11ª - O descumprimento de quaisquer das CLÁUSULAS do presente CONTRATO, ensejará a sua rescisão, 
perdendo o locatário todas as diárias pagas. 
Cláusula 12ª - Em caso de desistência da presente locação de temporada pelo locatário, independentemente do 
motivo, poderá este negociar a transferência para outra data em comum acordo com o locador, desde que seja no 
prazo mínimo de 30 dias antes da ocupação e data limite de 31/03/2021, ou ainda negociar a devolução parcial do 
valor pago antecipadamente de acordo com data do cancelamento: 
a) Devolução de 80% do valor pago para cancelamento com o mínimo de 90 dias da data de ocupação. 
b) Devolução de 50% do valor pago para cancelamento com o mínimo de 60 dias da data de ocupação. 
c) Devolução de 25% do valor pago para cancelamento com o mínimo de 30 dias da data de ocupação. 
d) Sem direito à devolução ou alteração de data para cancelamento com menos de 30 dias da data de ocupação. 
Cláusula 13ª - O locatário deverá encaminhar cópia digitalizada ou fax do comprovante de pagamento para ser 
efetuado o contrato de locação. É indispensável a apresentação do comprovante de pagamento original para o 
procedimento das chaves. 
Cláusula 14ª - As partes contratantes elegem o Foro da cidade de Guaratuba para dirimir quaisquer ações que se 
originarem do presente contrato, renunciando aos de seus domicílios futuros. 
 
Guaratuba, ____ de ____________________ de 20___ 
 
 
 
 
 

________________________________________                        ________________________________________ 
LOCATÁRIO                                                                                IMOBILIÁRIA 


