
CONTRATO DE HOSPEDAGEM 

El Misti Hostels  

 

As partes a seguir identificadas como contratante e contratado celebram o presente 

contrato de hospedagem, que se regerá pelas cláusulas especificadas neste instrumento. 

 

CONTRATANTE: Emmanuele Rodrigues Antonio, brasileira, solteira, estudante, 

portador do R.G. n° 5786116, inscrito no CPF/MF sob o n° 755.676.011-15, residente e 

domiciliado na Rua 9 de julho; Qd.09; Lt.01; Setor Andreia; Cep:74354-530; Goiânia-

GO. 

 

CONTRATADO:  

 

EL MISTI SERVICOS DE PENSAO LTDA – ME (EL MISTI HOSTEL 

BOTAFOGO), inscrito no CNPJ sob o nº. 06058829/0001-21 com sede na Rua Praia de 

Botafogo, 462, casa 09, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22240-050; 

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de hospedagem pela 

CONTRATADA ao CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Único: O prazo de hospedagem é do período de 5 (cinco) dias, iniciando-se 

no dia 24/11/15 e findando-se impreterivelmente até as 11:00 Horas do dia de 29/11/15, 

ocasião em que deverá estar desocupado, livre de coisas e pessoas. O CONTRATANTE 

declara nesse momento, ciente de sua obrigação e autoriza, desde já, a retirada de 

qualquer pertence seu após esta data. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:  
O valor correspondente à hospedagem pelo prazo acima descrito, para o grupo de 35 

pessoas, compreende o sistema de hospedagem de quarto compartilhado, tipo hostel, no 

valor de R$  5.659,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais). 

 

Parágrafo primeiro: O adiantamento de valores por parte do CONTRATANTE será 

compensado a seu critério, podendo ser realizado até o pagamento da última parcela. 

 

Parágrafo segundo: Em não havendo o pagamento integral contratado até dia 05/11/15 

às 14 horas (quatro de novembro de dois mil e quinze às catorze horas) data da 

hospedagem, a CONTRATADA se reserva ao direito de não conceder a hospedagem 

até que sejam quitados os valores devidos. 

 

Parágrafo terceiro: A CONTRATANTE declara estar ciente da Política de 

Cancelamento da CONTRATADA, pela qual se submete sem nenhuma oposição. 

 

Parágrafo Quarto: Ao fim do período contratado o CONTRATANTE se obriga a 

restituir ao CONTRATADO todos os leitos completamente desocupados, nas condições 

previstas neste contrato, sob pena de incorrer em multa de 10% do valor total das 

estadias e de sujeitar-se ao disposto no Artigo 1467, inciso I do Código Civil Brasileiro. 



 

CLÁUSUAL TERCEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM: 

 

2 quartos de 9 camas mistos | banheiro compartilhado | ar condicionado total de 18 

pessoas desde 24/11/15 à 29/11/15; 

2 quartos de 6 camas mistos | banheiro compartilhado | ar condicionado total de 12 

pessoas desde 24/11/15 à 29/11/15; 

Ambos as opções acima dos quartos fechados para o grupo; 

1 pessoa em quarto compartilhado de 6 camas misto | banheiro compartilhado | ar 

condicionado desde 24/11/15 à 29/11/15; 

E 1 pessoa em quarto compartilhado de 6 camas misto | banheiro compartilhado | ar 

condicionado desde 24/11/15 à 27/11/15. 

 

Parágrafo Primeiro: Incluem-se na hospedagem por pessoa: café da manhã, 02 (dois) 

lençóis e 01 (uma) fronha (com direito a uma troca), sendo dever do CONTRATANTE 

e seus acompanhantes devolvê-los na recepção quando deixar o estabelecimento 

CONTRATADO. 

 

Parágrafo Segundo: O horário do “check in” será realizado a partir das 13h da data 

inicial da hospedagem e o “check out” deverá ser realizado até as 11h da data final da 

hospedagem. 

 

Parágrafo Terceiro: O CONTRATADO se compromete em manter a limpeza dos 

quartos, dos banheiros e demais cômodos de seu estabelecimento, mantendo organizado 

e em condições de habitabilidade, sob pena de incorrer em multa prevista na Cláusula 

Sexta. 

 

Parágrafo quarto: Estão incluídos nas diárias somente café da manhã e roupa de cama, 

outros serviços e produtos oferecidos pelo hostel sendo utilizados, serão cobrados à 

parte, pelo que o CONTRATANTE se compromete a verificar com antecedência o valor 

de cada serviço extra. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá 

vigência, obrigando as partes contratantes no dia de sua assinatura até o momento do 

“check out” (saída do hostel com a entrega das chaves). 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO: Cancelamento para grupos de mais de 6 

pessoas podem ser realizados com até 40 dias antes da chegada ou mais de antecedência 

para analise da possível devolução do valor. 

Devolução do valor será de acordo com combinado com o CONTRATADO mediante 

acordos durante orçamento e forma de pagamento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA CLÁUSULA PENAL: Fica estipulada a multa de valor 

igual a 10% do valor total, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula deste 

contrato, como faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente 

rescindida a hospedagem, independentemente de qualquer formalidade. 

 



Parágrafo Primeiro - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e em não 

havendo pagamento espontâneo, será cobrado em ação competente, incorrendo ainda os 

honorários do advogado que o credor constituir para ressalva de seus direitos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS:  

1) A CONTRATADA não é responsável por pertences que estão nos cofres, quartos e 

áreas comuns da hospedagem; 

2) Os quartos, objetos desta locação, destinam-se exclusivamente a uso de 

HOSPEDAGEM, não podendo a sua destinação ser mudada sem o consentimento da 

CONTRATADA. 

3) O CONTRATANTE e seus acompanhantes, desde já, facultam ao CONTRATADO 

examinar ou vistoriar os quartos durante o período de hospedagem quando for 

conveniente. 

4) Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sublocação, cessão ou 

empréstimo total ou parcial dos quartos, sem prévio consentimento por escrito do 

CONTRATADO, devendo no caso deste ser dado, agir oportunamente, junto aos 

acompanhantes, a fim de que os quartos estejam desimpedidos nos termos do presente 

contrato. Igualmente não é permitido fazer modificações ou transformações nos quartos, 

sem autorização escrita do CONTRATADO. 

 

Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo, em duas vias, 

juntamente com duas testemunhas. 

 

Rio de Janeiro. 
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