
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR TEMPORADA

I. DAS PARTES CONTRATANTES

LOCADOR

WAGNER BRITO DE CARVALHO CPF 546.428.923-20 AV. PRAIA DE PONTA NEGRA, 9107 – ECONOMY FLAT - PONTA NEGRA – NATAL/RN

LOCATÁRIO

PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA IDENTIFICADA NO CONTRATO E RESPONSÁVEL PELO SEU FIEL CUMPRIMENTO, CONFORME NOME E CPF CONSTANTE NO RECIBO DE LOCAÇÃO 

ASSINADO JUNTO COM O LOCADOR E EMITIDO EM DUAS VIAS.

II. DO OBJETO DA LOCAÇÃO 

Uma unidade de apartamento residencial (FLAT) mobiliado, sito à Av. Praia de Ponta Negra, 9107 – Economy Flat - Ponta Negra – Natal/RN.

III. DO PRAZO DA LOCAÇÃO

O prazo da locação é por tempo determinado, contados da data do ajuste do presente contrato, conforme prazo determinado no recibo de locação.

Parágrafo único: A rescisão contratual unilateral por parte do locatário que implique na desocupação do imóvel em prazo inferior ao ajustado acarretará em pagamento da multa rescisória no valor equivalente ao 

aluguel, podendo o locador apoderar-se de forma definitiva do valor estipulado no presente contrato, conforme recibo emitido.

IV. DO VALOR DO ALUGUEL

O valor da locação é pago antecipadamente e ajustado conforme discriminação constante no recibo.

V. DO PRAZO PARA O PAGAMENTO

O locatário deverá fazer o pagamento dos aluguéis pontualmente até o dia do vencimento, ficando estabelecido pelos contratantes que ultrapassado o prazo da locação sem o efetivo pagamento, estará o locatário 

informando ao locador de forma irretrável, de sua intenção em desocupar o imóvel imediatamente.

Parágrafo único: Recairá sobre o locatário a multa rescisória estipulada no parágrafo único do artigo 3º se cabível, adicionado á indenização por danos materiais provocados no imóvel, além do pagamento dos dias 

seguintes ao dia do vencimento á base pro rata dia do valor do aluguel.

VI. DA CAUÇÃO

Obriga-se o locatário a depositar em espécie o valor a ser combinado a título de caução, que poderá ser utilizado pelo locador para fins de ressarcimento de indenização dos danos materiais, pagamento da multa 

rescisória decorrente da indenização por danos materiais, pagamento da multa rescisória decorrente da desocupação do imóvel em prazo inferior ao ajustado no presente contrato e pagamento dos dias entre o 

vencimento do último aluguel e a data da desocupação do imóvel.

A caução dos controles remotos do ar condicionado e do televisor fica definida em R$ 100,00 (Cem Reais) cada pago em espécie, a ser devolvido no final do contrato caso se encontrem em perfeito estado.

VII. DOS DEVERES DO LOCATÁRIO

a) Manter o objeto da locação em perfeito estado de conservação e limpeza, para assim o restituir ao locador quando finda ou rescinda a locação, correndo por sua conta exclusiva a despesa necessária 

para esta finalidade;

b) Não instalar, adaptar, fazer benfeitoria;

c) Não estender roupas no prédio;

d) Não lavar automóvel;

e) Não transferir este contrato, sublocar, ceder, emprestar, sob qualquer pretexto, o objeto da locação, sendo esta infração motivo bastante para rescisão unilateral do presente contrato pelo locador, com 

imediata satisfação dos consectários contratuais e legais;

f) Ocupar o objeto da locação com o número máximo de pessoa estipulado no recibo emitido conforme acordo;

g) Não permitir a presença de animais domésticos na área comum;

h) Facultar ao locador ou seu representante vistoriar o imóvel sempre que for solicitado e não promover festa ou comemoração sob qualquer pretexto;

i) Por ocasião da entrega das chaves, ao final da locação, o locador ou seu representante legal, fará a vistoria do imóvel a fim de verificar seu estado, devendo o locatário indenizar, em espécie, os danos 

materiais por ventura provocados no imóvel. A ausência de avarias, ou havendo apenas as existentes com as observações feitas quando do ajuste do presente contrato pelo locatário, implicará na 

devolução integral do valor da caução;

j) Não utilizar microondas ou fogão (risco de incêndio por curto circuito) no interior do apartamento, sendo seu uso exclusivo na cozinha coletiva da área comum;

k)  Silêncio obrigatório das 22:00 hs às 07:00 hs – lei do silêncio;

l) Desligar as luzes e equipamentos ao sair (sem desperdício) usando sempre o cartão economizador de energia;

m) Fechar os portões externos ao sair (segurança do condomínio);

n) Não sujar o condomínio com resto de cigarros e cinzas;

o) Não deixar sacos de lixo nos corredores (usar os tambores próprios);

p) Fazer cópia das chaves em caso de extravio.

Parágrafo único: Os bens no interior do FLAT são de responsabilidade do locatário, não sendo o locador responsável por eventual falta de pertences da propriedade do locador ou do locatário.

VIII. DOS DEVERES DO LOCADOR

a) Disponibilizar o apartamento limpo em perfeitas condições de funcionamento;

b) Garantir a reserva após confirmação do depósito ou pagamento integral da locação, com a entrega das chaves no horário das 09:00 hs às 17:00 hs à partir do 1º dia da locação;

c) Substituir o apartamento em caso de defeito em instalações oriundos do uso normal, não suscetível de reparo, sem ônus para o locatário, exclusivamente neste caso. Caso o defeito tenha sido causado 

por acidente, negligência ou mau uso, será cobrado pelo locador taxa que remunere seus custos para exercer tal assistência.

IX. DA VISTORIA

O locatário declara expressamente ter procedido a vistoria do imóvel, bem como dos móveis e aparelhos domésticos integrantes da presente locação, considerando em perfeitas condições de uso a ausência de 

observação por escrito. Qualquer dano ou defeito apresentado em instalações ou aparelhos é de inteira responsabilidade do locatário, devendo esse ressarcir em espécie o valor da avaria.

X. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

a) O locador e o locatário obrigam-se ao contrato em todas as suas cláusulas e condições;

b) Eleito o foro desta cidade de Natal/RN para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desse contrato, renunciando as partes contratantes, desde logo, qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou 

venha a ser;

c) A presente locação estará sempre sujeita ao regime do Código Civil Brasileiro, ficando ao locador e as partes contratantes os Direitos conferidos pela legislação vigente ou a que vier sucedê-la durante a 

vigência deste contrato

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, conforme recibo de locação emitido.

O presente contrato encontra-se registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Natal, para os fins legais, sob número: em .
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materiais por ventura provocados no imóvel. A ausência de avarias, ou havendo apenas as existentes com as observações feitas quando do ajuste do presente contrato pelo locatário, implicará na 

devolução integral do valor da caução;

j) Não utilizar microondas ou fogão (risco de incêndio por curto circuito) no interior do apartamento, sendo seu uso exclusivo na cozinha coletiva da área comum;

k)  Silêncio obrigatório das 22:00 hs às 07:00 hs – lei do silêncio;

l) Desligar as luzes e equipamentos ao sair (sem desperdício) usando sempre o cartão economizador de energia;

m) Fechar os portões externos ao sair (segurança do condomínio);

n) Não sujar o condomínio com resto de cigarros e cinzas;

o) Não deixar sacos de lixo nos corredores (usar os tambores próprios);

p) Fazer cópia das chaves em caso de extravio.

Parágrafo único: Os bens no interior do FLAT são de responsabilidade do locatário, não sendo o locador responsável por eventual falta de pertences da propriedade do locador ou do locatário.

VIII. DOS DEVERES DO LOCADOR

a) Disponibilizar o apartamento limpo em perfeitas condições de funcionamento;

b) Garantir a reserva após confirmação do depósito ou pagamento integral da locação, com a entrega das chaves no horário das 09:00 hs às 17:00 hs à partir do 1º dia da locação;

c) Substituir o apartamento em caso de defeito em instalações oriundos do uso normal, não suscetível de reparo, sem ônus para o locatário, exclusivamente neste caso. Caso o defeito tenha sido causado 

por acidente, negligência ou mau uso, será cobrado pelo locador taxa que remunere seus custos para exercer tal assistência.

IX. DA VISTORIA

O locatário declara expressamente ter procedido a vistoria do imóvel, bem como dos móveis e aparelhos domésticos integrantes da presente locação, considerando em perfeitas condições de uso a ausência de 

observação por escrito. Qualquer dano ou defeito apresentado em instalações ou aparelhos é de inteira responsabilidade do locatário, devendo esse ressarcir em espécie o valor da avaria.

X. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

a) O locador e o locatário obrigam-se ao contrato em todas as suas cláusulas e condições;

b) Eleito o foro desta cidade de Natal/RN para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desse contrato, renunciando as partes contratantes, desde logo, qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou 

venha a ser;

c) A presente locação estará sempre sujeita ao regime do Código Civil Brasileiro, ficando ao locador e as partes contratantes os Direitos conferidos pela legislação vigente ou a que vier sucedê-la durante a 

vigência deste contrato

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, conforme recibo de locação emitido.

O presente contrato encontra-se registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Natal, para os fins legais, sob número: em .
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