
 

 

CONTRATO DE HOSPEDAGEM TEMPORÁRIA 

Pelo presente instrumento particular, de um lado CIA DE TURISMO, estabelecida à Estrada Geral La. Jaboticaba, s/n 

Interior – São João do Oeste – SC, representada por sua Gerente Financeira, doravante denominada "CONTRATADA", 

e de outro lado a pessoa física ou jurídica requerente, denominada "CONTRATANTE", cujos dados se encontram 

informados no Termo de Adesão, tem entre si estabelecidas as seguintes cláusulas e condições:  

1. OBJETO  
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação do serviço de hospedagem pelo contratante nas instalações da 

contratada.  

2. DESCRIÇÃO  
2.1. O serviço é contratado através de um plano de hospedagem que é selecionado através do Termo de Adesão.  

2.2. O Termo de Adesão, é parte integrante do presente contrato, e contém as características gerais de hospedagem.  

2.3. O serviço é contratado de forma exclusiva, não sendo permitida sua transferência para terceiros.  

3. VALOR E QUITAÇÃO  
3.1. Os valores referentes a hospedagem são descritos no Termo de Adesão, e deverão ser quitados quando da 

ENTRADA nos apartamentos da CONTRATADA.  

3.2 O depósito de confirmação da hospedagem (50 %) deverá ser feito em até 48 horas. Quando ocorrer a reserva em 

um período inferior a 48 horas, é solicitado o depósito imediato em até 2 horas após a realização da reserva. Quando 

efetuado o depósito é dever do CONTRATANTE fazer contato com a empresa para a confirmação da reserva 

(encaminhar o comprovante juntamente com o contrato de hospedagem preenchido). Caso o depósito não seja feito no 

período estabelecido a reserva será automaticamente cancelada. 

3.3 A quitação do(s) apartamento(s) deverá ser feita preferencialmente em dinheiro, cheque ou cartão de débito ou 

crédito, mediante apresentação de documento de identificação.   

3.4. A quitação deverá ser feita mesmo antes da entrada de todos os ocupantes do apartamento, ou seja, o primeiro 

ocupante deverá quitar o contrato.  

4. DEVERES DO CONTRATANTE:  
4.1. O CONTRATANTE não poderá hospedar na Unidade Habitacional mais do que o número de pessoas acordado no 

Termo de Adesão, sendo que o mesmo faz parte do número máximo.  

4.2. O CONTRATANTE é responsável pelos objetos, móveis, utensílios e instalações pertencentes ao CONTRATADO, 

(conforme inventário que está fixado atrás da porta de entrada da Unidade Habitacional – esta lista deverá ser conferida 

no momento da entrada na acomodação) em caso de dano ocasionado aos mesmos será cobrado do CONTRATANTE 

os valores constantes respectivos para manutenção e ou substituição. 

4.3. Não é permitida a venda de qualquer tipo de produtos sem a devida autorização. 

4.4. Para o bom andamento do serviço de hospedagem, solicita-se especial atenção e respeito do CONTRATANTE para 

os itens constantes do Regulamento Interno da CONTRATADA, a fim de evitar cancelamento do contrato de 

hospedagem temporário.  

4.5. Quando do encerramento do contrato, o CONTRATANTE deverá desocupar o apartamento até as 14:00 horas, 

quando se verifica o vencimento da diária. O prolongamento de permanência após esta hora, implicará em nova diária.  

4.6. Na saída do CONTRATANTE, a casa é vistoriada, a mesma deverá ficar organizada com louça lavada, lixo 

recolhido e separado. Caso contrário será cobrada taxa de limpeza.  

5 CANCELAMENTO OU ALTERAÇÃO DE DATAS DE RESERVA 

5.1 Em caso de cancelamento até 15 dias antes do início da vigência do contrato, o contratante poderá optar em receber 

o ressarcimento de 50% do valor já pago, ou alterar o contrato (fazer a mudança de datas) sempre consultando a 

disponibilidade de acomodações. Estas datas podem ser alteradas apenas uma única vez, dentre de um período de 6 

meses a contar da data do cancelamento da reserva. Caso nenhuma destas opções ocorra, será considerado cancelado o 

contrato. 

5.2 Cancelamentos de reservas são realizados somente através de confirmação por e-mail, por parte do hóspede.  

6. DEVERES DA CONTRATADA  
6.1. A CONTRATADA deverá entregar o(s) apartamentos para o CONTRATANTE em perfeito estado de conservação 

e higiene.  

6.2. A CONTRATADA deverá manter a reserva por 24 h, e somente após este tempo é que poderá considerar o(s) 

apartamento(s) liberado(s) para uma nova locação.  

7. RESPONSABILIDADES  

7.1. A CONTRATADA não se responsabiliza por problemas ocasionados por interrupção de fornecimentos de água e 

energia elétrica pelas empresas prestadoras destes serviços.  

7.2. É de responsabilidade do CONTRATANTE a guarda de objetos, joias, dinheiro ou valores deixados nos 

apartamentos ou nos veículos estacionados no pátio da CONTRATADA.  

8. DURAÇÃO DO CONTRATO  



 

 

8.1. A duração do contrato está definida no Termo de Adesão.  

9. FORO 

9.1. As partes elegem o foro da comarca de Itapiranga, estado de Santa Catarina, renunciando a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer divergências jurídicas que possam decorrer da execução deste 

contrato. INVENTÁRIO 

Assinatura: __________________________________________ 

 

TERMO DE ADESÃO 
DADOS PESSOAIS 

NOME:  

 

ENDEREÇO  

(logradouro) 

 

 

BAIRRO:  

 

CIDADE:  ESTADO/ 

PAÍS: 

 

 

TELEFONES:   

 
E-MAIL  

CPF:  

 

RG:  

 

DADOS UNIDADE HABITACIONAL CONTRATADA 

TIPO UNIDADE HABITACIONAL 

(master, luxo superior, luxo ou standard) 

 

 

NÚMEROS DE PESSOAS DA 

UNIDADE HABITACIONAL 

 

DATA DA ENTRADA  

 
A partir das 16:00 horas 

DATA DA SAÍDA 

 

 Até as 14:00 

VALOR DIÁRIA 

 

 VALOR TOTAL   

SERVIÇOS COBRADOS A PARTE 

Piscinas cobertas e ao ar livre.  Com tobogãs, escorregadores infantis e chuveirinhos. E uma ampla área para banhos de sol. Área de 

camping e lazer com churrasqueiras, mesas e muita sombra. Dois lagos, sendo um para pesca e o outro com pedalinhos. Quadras 

esportivas: vôlei de areia e futebol sete. Esportes. Trilhas ecológicas. Amplo restaurante e lanchonetes, servindo café da manhã, 

almoço e janta. 
ORIENTAÇÕES 

Para estadia é necessário trazer roupas de cama (travesseiros, lençóis, cobertores, toalhas), produtos de higiene pessoal (papel 

higiênico, sabonete, etc) e higiene da casa (esponja, detergente em geral). Na saída, a casa deverá ficar organizada com louça lavada, 

lixo recolhido e separado, caso contrário é cobrada taxa de limpeza. No valor da diária não está incluído o ingresso, cobrado na 

entrada do parque e o banho, cobrado diariamente no momento da utilização das piscinas. Os esportes e demais brinquedos são 

cobrado à parte. A voltagem na cidade é de 220 V. Descontos são fornecidos apenas para grupos acima de 25 pessoas 

VALORES ATIVIDADES 

Ingresso ao Parque 

Crianças (0 a 3 anos) não pagam 

Infantil (03 a 12 anos) R$ 8,00 

Adulto (13 anos em diante) R$ 10,00 

Grupos (acima de 25 pessoas) R$ 8,00 

 

Ingresso Piscina 

Adulto (13 anos em diante) R$ 15,00 dia todo 

Adulto (13 anos em diante) R$ 10,00 meio período 

Infantil (03 a 12 anos) R$ 10,00 dia todo e meio período 

Grupos (acima de 25 pessoas) R$ 10,00 dia todo e meio 

período 

Depois das 18:00 horas R$ 5,00 

Esportes: (a partir de 3 anos paga) 

Tirolesa R$ 15,00       Pêndulo R$ 10,00 

Escalada R$ 10,00        Arvorismo R$ 10,00 

Trilha R$ 5,00             Pescaria R$ 10,00 

Passeios 10 minutos:  (a partir de 3 anos paga) 

Pedalinho R$ 7,00      Cavalo R$ 10,00     

Charrete R$ 7,00        Bicicleta R$ 5,00            

Camping 

Churrasqueira com mesa R$ 20,00 (passar o dia) 

Churrasqueira coberta R$ 30,00 (passar o dia) 

Barraca extra R$ 10,00 (utilizando a mesma churrasqueira) 

Churrasqueira com barraca R$ 25,00 (pernoite)  

Quiosque Coberta R$ 50,00 (pernoite) 

Local para Trailer R$ 50,00 (pernoite) 

Assinatura: _________________________________________ 


