
Pelo presente instrumento de um lado o locador SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE 
CURITIBA E REGIÃO do outro o (a) Bancário (a) Sr. (a) _____________________________________  Banco _________________, 
Matricula sindical nº ______________, telefone ________________. Cláusula Primeira: O presente instrumento tem como objetivo a 
locação do “Salão ___________________” da Sede Campestre do Sindicato dos Bancários, para realização de ___________________, 
para aproximadamente ______ pessoas,  das _________ ás _________ do dia _____ de _______________________ de 20________. 
Parágrafo Único: O (a) Bancário (a) locatário (a) pagará ao Sindicato dos Bancários de Curitiba uma taxa no valor de R$: __________ 
( ___________________________________________ Reais) referentes ao espaço locado.
Obs: Os valores para festa de casamento e aniversário de 15 anos será de R$_________________________________ por salão. 

Cláusula Segunda: Fica sob inteira Responsabilidade do Bancário (a) Locatário (a), qualquer dano físico ou material que venha a ocorrer 
no interior do espaço locado bem como na sede campestre durante o evento de sua responsabilidade por este motivo o salão somente será 
liberado na presença do bancário locatário.  
Clausula Terceira: O (a) Bancário (a) locatário (a) deverá deixar no ato da assinatura deste contrato, um cheque caução em seu nome ou de 
seus dependentes legais, no valor de R$: 800,00 (Oitocentos Reais) o qual será utilizado para cobrir danos materiais, o qual será devolvido no 
primeiro dia útil após a realização do evento.
Parágrafo Único: Em caso de prejuízo material o Bancário (a) locatário (a) tem em até 48 horas para repor o material dani�cado e desta forma 
poderá retirar seu cheque caução.
Cláusula Quarta: Deverá o Bancário (a) locatário (a) obrigatoriamente fornecer convites para identi�cação de seus convidados ou fornecer a 
portaria da sede campestre, uma listagem com o nome dos convidados para o evento antes do início da realização do mesmo. 
Parágrafo Único: Quanto à segurança �ca estabelecido que cada 100(cem) convidados é necessário 01 (Um) segurança.
Cláusula Quinta: A utilização do espaço locado deverá ocorrer rigorosamente nos seguintes horários:
 • Sábados das 09h00min às 00h00min podendo, somente em casos de aniversários de 15 (quinze) anos e casamentos,   
 estender-se até às 02hs:00mins, sem possibilidade de nova prorrogação;
 • Domingos das 09h00min às 18h00min;
 Em caso de desrespeito aos horários acima estipula dos, será cobrada uma multa adicional de 50% do valor do contrato.
Obs.: Em caso de utilização de costela fogo de chão, o bancário/Locatário ou alguém indicado por ele, poderá entrar as 07h30. 
mediante solicitação junto a secretaria de administração antecipadamente.  
Cláusula Sexta: Fica expressamente proibida a sublocação do espaço objeto do presente contrato a terceiros, ocasião em que, havendo 
violação do pactuado por parte do LOCATÁRIO/CONTRATANTE, �cará o mesmo sujeito a cobrança de multa no patamar de 50% (cinquenta 
por cento) sobre o valor do contrato;
Cláusula Sétima: Fica o CONTRATADO/LOCADOR isento de qualquer responsabilidade no caso de eventual interrupção no fornecimento de 
energia elétrica (queda de energia) por caso fortuito/ou força maior, no período de vigência da locação ora contratada.
Parágrafo primeiro: Por questão de cautela, o CONTRATADO/LOCADOR orienta expressamente ao CONTRATANTE/LOCATÁRIO a contratar por suas 
expensas e responsabilidade, gerador de energia particular, visando evitar a ocorrência da situação descrita no caput da cláusula sétima;
Parágrafo segundo: No caso de locação de brinquedos, a CONTRATADA/LOCADORA �ca isenta de responsabilidade por eventuais danos porven-
tura causados, inclusive no caso de acidentes; e em caso de montagem dentro do salão �ca o contratante responsável por dar preferência ao 
brinquedos com protetor de piso e fazer a retirada do mesmo no �nal do evento.   
Parágrafo terceiro: A CONTRATADA/LOCADORA �ca isenta de responsabilidade em relação a perdas e danos relativos a aparelhos eletrônicos, 
som, carregadores, etc, cabendo ao CONTRATANTE/LOCATÁRIO zelar pelos mesmos, e observar que todas as tomadas existentes no espaço locado 
têm devidamente identi�cadas a sua voltagem.
Parágrafo quarto: Para a utilização da sala de jogos, bolas e rede, somente o bancário �liado pode retirar o respectivo material e/ou chaves, junto 
a portaria da Sede campestre, mediante a apresentação da carteirinha de sócio, a qual �cará retida até a devolução do material emprestado, 
�cando o mesmo responsável por devolver o equipamento em perfeito estado, ocasião que sua carteirinha será restituída.  Se algo estiver faltando 
o locatário �cará obrigado a repor o equipamento.
Cláusula Oitava: Fica o CONTRANTANTE/LOCATÁRIO expressamente ciente quanto a capacidade do salão locado, a qual deve ser rigorosamente 
respeitada: VERMELHO – 80 PESSOAS AMARELO – 120 PESSOAS    -   AZUL – 120 PESSOAS. O CONTRATANTE/LOCATÁRIO deve respeitar a capaci-
dade do salão locado, �cando expressamente proibido a remoção de mesas, cadeiras e freezer de um salão para o outro, mesmo que por ventura este 
esteja vazio, bem como, terceirizar a locação dos mesmos.
Parágrafo Único: Fica  expressamente proibido a�xar quaisquer objeto nas paredes dos salões, somente será permitido a utilização dos painéis 
fornecidos pelo CONTRATADO/LOCADOR..   
Cláusula Nona: É permitida a realização dos seguintes eventos nas dependências da sede campestre:
 • Festas de Aniversário, confraternização entre bancári os e seus familiares, festa de casamento, festa de agencia bancária,  
 chá de bebê, chá de panela. 
Cláusula Décima: Fica expressamente proibida a realização de eventos da seguinte natureza:
 • Festa com cobrança de ingresso, torneios de qualquer natureza (Sinuca, truco, etc.), festa rave, encontro de qualquer  
 natureza (motoqueiros, escoteiros, acampa mentos, etc.), shows musicais (rock, reage, pagode, country, etc), dj’s, comícios  
 ou jantares políticos. 
Cláusula Décima Primeira: Em caso de descumprimento das regras que constituem o teor do presente �ca o Bancário (a) locatário (a) impedido 
de realizar novos eventos nas dependências da Sede Campestre, por um período a ser de�nido pela Diretoria Executiva do Sindicato.

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA SALÕES SEDE CAMPESTRE

Secretaria de Org. e Suporte Administrativo Bancário(a) Locatário

Curitiba, ______ de ____________________ de 20______.


