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AUTORIZAÇÃO PARA LOCAÇÃO AREA INTERNA  
 

Guaratinguetá, ______ de ___________________ de 202_. 
 

R$_____________________ Local:____________________________ 
 
Ao 
Conselho de Administração biênio 2022/2024 
 
Prezados Senhores: 

 

Vimos requerer de V.Sas. autorização para locação do local para evento assinalado no 

ANEXO I, a realizar-se dia _____/_____/ 202_ , cientes que o evento terá duração de no 

máximo 5h (cinco horas), com início previsto no Clube para as ___________ h e término 

ás ___________ h 

 

Informamos que, o evento terá frequência de _______ pessoas, e a montagem é de 

responsabilidade de: 

___________________________________________________________________. 

 

 

Declaramos ainda, que estamos cientes que o valor assinalado no ANEXO I, a ser pago é 

referente à locação, não estando incluído custos com funcionários, caso seja necessário, e que 

caso o evento ocorra às vésperas de outro no mesmo local, e que esteja pré-agendado, assumimos 

a taxa de limpeza. 

 

O local objeto da locação deverá ser restituído ao Clube no dia ____/____/______ às _______h 

 

Declaro sob pena de fiscalização que o pedido ora requerido será para realização de um evento 

para: 

TITULAR DEPENDENTE____________ NÃO ASSOCIADO  

 

Fico ciente que, no deferimento da autorização, pagarei 50% (cinquenta por cento) da taxa de 

locação no ato da reserva, e o restante até 72 (setenta e duas horas) antes da realização do evento, 

sob pena de cancelamento da data, bem como da não disponibilização dos móveis para montagem. 

No caso de cancelamento do acima requerido, a título de multa, o(s) valor(es) pago(s) 

adiantadamente (até 50%) não será(ão) devolvido(s).  Excepcionalmente, mediante justificativa 

prévia por escrito, com antecedência mínima de 01 (uma) semana, será admitido o reagendamento 

da data reservada por uma ÚNICA vez. De modo que diante do silencio e/ou do não 

comparecimento na data aprazada, serão devidos os valores em sua integralidade. Fico ciente 

ainda, caso necessite dos serviços de colaboradores do Clube como: porteiros, vestiários, 

eletricista, gerente, pagarei juntamente com a segunda parcela da locação, conforme tabela de 

serviço. Atenciosamente. 
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Nome:______________________________________________ Título ___________Tel: ________________________________   

Cel.: ____________________________ End________________________________________________________________________ 

RG_____________________________________________ CPF|MF______________________________________________  

Observações: 

 
Na locação não está incluído: Toalha, Capa de Cadeira, Tendas e Arrumação. 
O responsável pela locação informará ao Buffet ou a Cozinha que ao término do evento deverá organizar todo lixo, 
garrafas e deixar o(s) freezer(es) desocupado(s) e limpo(s), sem gelos e sem água. 
Cabe ao responsável pela locação receber as bebidas e material do Buffet, em horário Comercial. 
Toda e qualquer eventual necessidade de instalação elétrica a ser feita pelo BUFFET ou LOCATÁRIO deverá ser 
comunicado c/ antecedência. 
Fica expressamente proibido pregar pregos nas paredes ou nas madeiras das áreas locadas. No caso de 
descumprimento ficará impedida a realização do evento. 
Fica proibido colar qualquer tipo de material e fita tipo durex e crepe nas paredes internas e externas da 
Casa Sede Social. 
 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

1 - A dependência objeto do presente contrato será liberada pelo CLUBE ao ARRENDATÁRIO(A) em perfeitas condições de uso e limpeza 
com todos os seus móveis, instalações e demais benfeitorias, cabendo ao ARRENDATÁRIO(A) proceder à vistoria no momento de seu 
recebimento e consignar, por escrito, qualquer falha ou deficiência existentes. 
 
2 - O ARRENDATÁRIO(A) poderá usar o objeto do presente contrato do modo que melhor lhe aprouver, empregando material próprio para a 
realização do evento e não podendo, em nenhum momento, ALTERAR A ESTRUTURA DO LOCAL, DANIFICAR PAREDES E DEMAIS 
INSTALAÇÕES. 

 
3 - Fica resguardado o direito do CLUBE em vistoriar a montagem do evento, a qualquer tempo, sendo certo que, em caso de violação do 
objeto do contrato, o ARRENDATÁRIO(A), se responsabilizará pelo pagamento de perdas e danos a título de restauração da área arrendada. 

 

4 - Será de integral responsabilidade do ARRENDATÁRIO(A) providenciar o pagamento de todos os serviços de terceiros por ele contratados 
para realização do evento, inclusive para obtenção de alvarás, autorizações, pagamentos de direitos autorais (ECAD), requisição de 
policiamento ou quaisquer outras providências necessárias e ou convenientes para a sua realização, não cabendo ao CLUBE nenhuma 
responsabilidade por eventuais irregularidades. 
 
5 - Poderão permanecer na dependência arrendada, pelo período previsto para locação, pessoas não pertencentes ao quadro associativo do 
CLUBE, deste que convidadas pelo ARRENDATÁRIO(A), com autorização do CLUBE, e devidamente cientificadas das normas disciplinares 
em vigor, as quais, desde já, declaram conhecer. 
 
5.1. – O ARRENDATÁRIO(a) é o único e exclusivo responsável pelos seus convidados, respondendo pelos atos por eles praticados ou sofridos, 
inclusive pelos menores de idade acompanhados ou não de seus representantes legais. 
 
5.2. – Para obter autorização de ingresso de convidados não associados nas dependências do Clube, faz-se necessária a apresentação, por 
parte do ARRENDATÁRIO(a), de lista contendo o nome, o RG e o CPF do convidado. 
 
5.3. – Fica o ARRENDATÁRIO(a), desde já ciente que em atendimento às normas Estatutárias do Clube, não será autorizado o ingresso de 
pessoas eliminadas do quadro social do Clube, independentemente da motivação, na qualidade de convidado. 
 
6 - A vigilância e segurança da dependência arrendada ficam sob a responsabilidade do ARRENDATÁRIO(A), mediante prévio acordo. 
 
7 - O ARRENDANTE disponibilizará porteiro responsável pelo controle de entrada e saída de convidados do evento objeto da locação, que 
permanecerá no local. 
 
8 - O CLUBE disponibilizará funcionário responsável pelo suporte técnico e estrutural do evento a que se destina o arrendamento, sendo certo 
que quaisquer providências relacionadas à parte elétrica e hidráulica do local são de sua exclusiva atuação, sendo vedada qualquer 
interferência do ARRENDATÁRIO(A) neste sentido, que diante de quaisquer necessidades, deverá acionar referido funcionário na portaria 01. 
 
9 - Havendo tumulto generalizado, antes, durante ou logo após o evento, ocorrido em decorrência deste, a responsabilidade será integral e 

efetiva do ARRENDATÁRIO(A), que deverá responder extra ou judicialmente, por eventuais danos pessoais e/ou materiais que possam sobre 
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os participantes do evento, associados do clube e demais pessoas envolvidas, ficando o CLUBE isento de qualquer responsabilidade, tanto 

civil, quanto criminal. 

 
10 - Por atos de desrespeito às normas disciplinares em vigência, aos bons costumes e aos preceitos morais, praticados por associados do 
CLUBE na dependência arrendada, ficarão estes sujeitos as sanções previstas no Regimento Interno; se praticados por não associados, 
convidados do ARRENDATÁRIO(A), caberá ao CLUBE promover e determinar o seu imediato e definitivo afastamento da área arrendada. 
 
11 - Os Diretores do CLUBE terão permanente e livre acesso a dependência arrendada, quer antes e durante o evento, comprometendo-se o 
ARRENDATÁRIO(A) a facilitar-lhes o ingresso. 
 
12 - O CLUBE não se responsabiliza pelo atendimento de quaisquer pretensões materiais que não constem da estrutura física da dependência 
ora arrendada. 
 
13 - Na montagem e desmontagem de aparelhos e ou/ instalações na dependência arrendada, o ARRENDATÁRIO(A) compromete-se a manter 
“in loco” pessoas especializadas que deverão acompanhar, fiscalizar e orientar todo o trabalho, observando principalmente que não sejam 
utilizados quaisquer materiais que venham a danificar o patrimônio físico do CLUBE.  
 
14 - Em nenhuma hipótese o CLUBE se responsabilizará por danos e ou/ prejuízos que eventualmente venham acontecer em equipamentos, 
instalações ou quaisquer outros materiais deixados pelo ARRENDATÁRIO(A) na área arrendada. 
 
15 - O CLUBE não se responsabiliza por danos e ou/ prejuízos que eventualmente venham acontecer em equipamentos eletrônicos oriundos 
de descargas elétricas ou interrupção dos serviços de fornecimento de energia, bem como não se responsabiliza se, por problemas desta 
natureza o evento à que se destina a locação não se realize. 
 
16 – O CLUBE não se responsabiliza pelas condições climáticas do dia do evento, mantendo-se o arrendamento independentemente das 
mesmas, em seus exatos termos, não sendo devido o fornecimento de quaisquer estruturas outras. 
 
17 – Tornando-se prejudicada a locação em razão de caso fortuito, determinações Governamentais oficiais que restrinjam ou impeçam o evento 
para que se destina a locação, ou força maior, deverão as partes de comum acordo ajustarem nova data para locação ora pactuada. 
 
17.1 – Em se tratando de manifestação unilateral, por liberalidade das partes, poderão convencionar nova data, desde que manifestado por 
escrito interesse de reagendamento no prazo mínimo antecedente de 10 (dez) dias da data reservada. 
 
18 - O ARRENDATÁRIO(A) compromete-se a respeitar a efetiva capacidade de lotação do GINÁSIO DE ESPORTES, cujo número é fixado 
em no máximo em 3.900 (TRÊS MIL E NOVECENTAS) PESSOAS INCLUÍDOS PAGANTES  SÓCIOS E NÃO SÓCIOS, CORTESIA, 
PROMOTORES, PRODUTORES, PESSOAL DE SERVIÇOS,  BANDAS, E DJ´S. 
 
18.1 - O ARRENDATÁRIO(A) compromete-se a respeitar a efetiva capacidade de lotação, do Salão Social + Tenda cujo número é fixado em 
no máximo em 1.972 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DUAS) PESSOAS INCLUÍDOS PAGANTES  SÓCIOS E NÃO SÓCIOS, 
CORTESIA, PROMOTORES, PRODUTORES, PESSOAL DE SERVIÇOS,  BANDAS, E DJ´S. 
 
19 - Em razão dos limites de capacidade o ARRENDATÁRIO(A) deverá elaborar prévia lista de convidados, que deverá conter nome dos 
convidados. 
 
20 - O ARRENDATÁRIO(A) deverá fornecer previamente o nome e a placa dos veículos de prestador de serviço por ele(a) contratado para 
executarem o serviço necessário para realização do evento objeto desta locação. 
 
21 - O ARRENDATÁRIO(A) compromete-se a cumprir a RESOLUÇÃO  nº  001/2.006 -  DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ITAGUARÁ 
COUNTRY CLUBE, QUE DISPÕE SOBRE A ENTRADA, TRÂNSITO E PERMANÊNCIA DE VEÍCULOS DENTRO DO CLUBE, ficando ciente 
e comprometendo manter a ordem dos veículos que terão acesso à portaria de serviços localizado à Rua Alberto Barbeta s/nº, exclusivamente 
somente para descarga e carga, ou seja, ao adentrar na referida portaria o veículos deverá manter a velocidade máxima de 10 Km/h, com farol 
aceso, depois de descarregar o veículo deverá sair do recinto do Clube e ficar estacionado na rua. 
 
22 - O ARRENDATÁRIO(A) assume toda responsabilidade para coibir veículos estacionar e ou parar no canteiro central demarcado com faixa 
amarela e placas de proibido estacionar localizado ao longo da Avenida Ariberto Pereira da Cunha, próxima da portaria coberta do CLUBE. 
 
23- O ARRENDATÁRIO(A) declara conhecer que o CLUBE mantém atividades próprias em outras dependências anexa arrendadas, devendo 
haver, portanto, nestes locais, e eventualmente nos mesmos horários, transito de associados que participam dessas atividades, não cabendo, 
quando a elas, qualquer interferência do ARRENDATÁRIO(A), que deverá recorrer a administração do CLUBE para solução de qualquer 
ocorrência. 
 
24- O CLUBE não se responsabilizará pela organização do evento objeto deste contrato de arrendamento e, no caso da ocorrência de qualquer 
infração ou ocorrência de algum fato, durante o evento em que ser ora arrenda o espaço físico do CLUBE pelo ARRENDATÁRIO(A), que 
contraria a legislação em vigor, a responsabilidade é do ARRENDATÁRIO(A), integralmente. 
 
25 - O ARRENDATÁRIO(A) deverá observar os regramentos da vigilância sanitária quanto ao modo de conservação, preparo e oferecimento 
de alimentação e bebidas, evitando-se, deste modo, todo tipo de contaminação nos itens a serem servidos durante os eventos. 
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26 - O ARRENDATÁRIO compromete-se a observar os parâmetros da legislação que regulamenta os níveis de ruídos permitidos para eventos, 
respondendo em caso de eventual autuação pela administração pública e de eventual reclamação administrativa ou judicial formulada por 
vizinhos às dependências do CLUBE. 

 
27 - O ARRENDATÁRIO(A) compromete-se a cumprir e observar, bem como se responsabilizar, pela aplicação dos termos da Lei Anti-Fumo, 
de nº 13.541, de 07 de maio de 2009, que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto 
fumígeno, derivado ou não do tabaco, na forma que especifica, que estabelece em seu Artigo 2º - Fica proibido no território do Estado de São 
Paulo, em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos ou de qualquer outro produto fumígeno, 
derivado ou não do tabaco, Parágrafo 1º - Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo aos recintos de uso coletivo, total ou parcialmente 
fechados em qualquer dos seus lados por parede, divisória, teto ou telhado, ainda que provisórios, onde haja permanência ou circulação de 
pessoas, e, Parágrafo 2º - Para os fins desta lei, a expressão “recintos de uso coletivo” compreende, dentre outros, os ambientes de trabalho, 
de estudo, de cultura, de culto religioso, de lazer, de esporte ou de entretenimento, áreas comuns de condomínios, casas de espetáculos, 
teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates, restaurantes, praças de alimentação, hotéis, pousadas, centros comerciais, bancos e similares, 
supermercados, açougues, padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas, instituições de saúde, escolas, museus, bibliotecas, espaços 
de exposições, veículos públicos ou privados de transporte coletivo, viaturas oficiais de qualquer espécie e táxis.”. Em caso de ocorrência da 
infração legal no evento, o ARRENDATÁRIO(A) também se compromete a suportar eventuais multas geradas em decorrência de sua 
inobservância da lei, bem como a ressarcir e indenizar o CLUBE. 

 
28 - O ARRENDATÁRIO(A) compromete-se a cumprir e observar, bem como se responsabilizar, pela aplicação dos termos da Lei  Antiálcool, 
de nº 14.592, de 19 de outubro de 2011, que proíbe vender, ofertar, fornecer, entregar, e permitir o consumo de bebida alcoólica, ainda que 
gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos de idade, e dá providências correlatas, que estabelece em seu Artigo 1º - Fica proibido, no 
Estado de São Paulo, vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 
18 (dezoito) anos de idade, e Parágrafo único - A proibição estabelecida no “caput” compreende a do uso de bebidas alcoólicas como premiação 
aos menores de 18 (dezoito) anos de idade em quermesses, clubes sociais, instituições filantrópicas, casas de espetáculos, feiras, eventos ou 
qualquer manifestação pública. Em caso de ocorrência da infração legal no evento, o ARRENDATÁRIO(A) também se compromete a suportar 
eventuais multas geradas em decorrência de sua inobservância da lei, bem como a ressarcir e indenizar o CLUBE. 
 
29 - Sem prejuízo das cláusulas de responsabilidade veiculadas neste contrato, fica estabelecido que o ARRENDATÁRIO(A) responderá por 
todo e qualquer dano causado a pessoas, eventuais autuações administrativas e procedimentos judiciais ou não, decorrentes do evento 
realizado nas dependências do CLUBE, devendo, caso lo CLUBE seja incluído no polo passivo de eventuais demandas, judiciais ou 
administrativas, promover sua substituição processual. 
 
30 - Caso não seja possível a realização da substituição processual do CLUBE fica desde já estabelecido o direito de regresso do CLUBE caso 
arque com eventual condenação, ainda que solidária, sem prejuízo do ressarcimento de honorários advocatícios contratuais e despesas 
processuais realizadas para promoção de sua defesa. 
 
31 - As partes elegem o foro da Comarca de Guaratinguetá para dirimir eventuais discordâncias originárias deste contrato, abrindo mão de 
qualquer outro, por mais especial que seja ou venha a ser. 

 
 
 

 
ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSINATURA DO ARRENDATÁRIO (A) 
 
 
 
 

Testemunha: 
CPF: 
 
 
Testemunha: 
CPF 
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Será necessário apresentar lista de convidados antecipada. 
 
 

 

 

 

____________________________________________ 

ASSINATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

observações:   

1 – De terça a quinta, e feriados, contemplamos 10% de desconto (exceto formaturas e eventos comerciais). 

Sexta, sábado, domingo e vésperas de feriados, tabela cheia. 

2 – Apoio: Serviços extras não incluso nos valores (custos com funcionários a depender do porte da festa - limpeza, eletricista e 

supervisor). 

3 - Período de locação de 5 horas. 
 

  

4 - Fins Filantrópicos: A cobrança será aplicada de acordo com o pacote de serviços extras (custos de funcionários para suporte no  

pré, durante e pós evento). 

 
 
   



 
 

 Versão 1.0 
01/04/2022 

 

LOCAL CAPACIDADE METRAGEM SERVIÇOS PERÍODO 

     

Quiosque Sede  

10 x mesa com 40 

cadeiras = 40 lugares   

Churrasqueira +  1 

freezer +  sanitários 

(varanda sede) 5 horas 

Salão Piscina + Varandas 

Salão: com pista de dança 

28 x mesa com 6 cadeiras 

= 168 lugares / Sem pista 

de dança 44 x mesa com 6 

cadeiras = 294 lugares  

Varanda 1: 9 x mesa com 

6 cadeiras = 54 lugares  

Varanda 2: 24 x mesa com 

6 lugares = 144 lugares  

Salão 434 m2 

+Varanda 1  120 m2 

+ Varanda 2  172,50 

m2 

Cozinha Industrial + 

Bar + 1 Freezers + 

sanitários  5 horas 

Tenda Piscina (apoio salão 

piscina) - locação apenas para 

evento após 22 h 

 14 x mesa com 6 cadeiras 

= 84 lugares cada tenda + 

2 tendas apoio = 168 

lugares 4 x 100,00 m2   5 horas 

Ginásio de Esportes 

Arquibancada 1539 

lugares  / Quadra 2592 

lugares em pé ou 600 

lugares sentado   Vestiários 5 horas 

Quiosque Society 

5 x mesa com 6 cadeiras = 

30 lugares externos 

Quiosque coberto + 

espaço externo 

Churrasqueira + 

freezer  5 horas 

Quiosque Futebol         

     

     

     

 
 
 

 

 

 


