
 

Termos e Condições para: CESSÃO ONEROSA DE USO DE SALA E ESPAÇO DE 

CONVIVÊNCIA PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE, ESTÉTICA, NUTRICIONAL, 

PSICOLÓGICAS, DEMAIS ÁREAS E OUTRAS AVENÇAS 

 

Pelo presente instrumento particular, as partes resolvem, de comum acordo e de livre e espontânea 

vontade, firmar o presente Instrumento Particular, a reger-se pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

CONTRATADA:   Elza Aparecida Fontebasso, proprietária do espaço Hábito Bem Estar, 

inscrita no CNPJ sob o nº31.962.422/0001-71 , com sede na Rua José Rodrigues Gomes, 17,Jardim 

Brasília, CEP 05844- 110 São Paulo/SP.      

 

CONTRATANTE: Dados preenchidos no formulário de solicitação de aluguel de Sala  

 

OBJETO DO CONTRATO: Disponibilização de salas e utilização de espaço físico para atendimento de 

serviços de bem estar, beleza, saúde, atendimento estético, nutricional, psicológico e demais áreas, 

sujeitando-se às regras e disposições do presente instrumento, bem como as demais regras no 

ambiente, para permitir o convívio harmonioso, usufruindo de forma coletiva dos serviços 

disponibilizados e dos espaços comuns, com acesso as áreas livres de convivência, com fornecimento: 

✔ Espaço padrão decorado para atendimento;  

✔ Utilização do espaço de convivência para reuniões;  

✔ Fornecimento de café, água e bolachas;  

✔ As salas são equipadas com maca, ventilador, carrinho, degrau para maca e tapetes;  

✔ Espaço para promoção e venda de produtos de beleza e saúde;  

✔ Divulgação com post no Instagram, 01 vez por mês;  

✔ 01 roda de trocas por mês;  

✔ 01 inclusão nos stories do Instagram do espaço;  

✔ Rede Wi-fi;  

✔ Agendamento exclusivo pelo telefone do Espaço e RSVP;  

✔ Utilização pelo(a) CONTRATANTE(A), no horário de funcionamento do espaço (Seg a Sex das 

9h00 às 18h0 e Sábados das 9h00 às 15h00) das áreas livres e de convivência com acesso a rede Wi-

fi;  

✔ Utilização de banheiros;  

✔ Limpeza do espaço;  

 



CLÁUSULA PRIMEIRA: Pela utilização das salas e do espaço das áreas livres de convivência será 

cobrado o valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), por hora.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Tendo em vista que o presente instrumento não possui qualquer garantia, 

o pagamento deverá ser realizado, por meio de cartão de débito/crédito, na data do uso do espaço.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de atraso da CONTRATANTE no pagamento do valor 

convencionado, incidirá uma multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, além de 

juros de 1% ao mês e atualização monetária pelo IGP-M até a data do efetivo pagamento.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor cobrado pela utilização do espaço inclui todos os encargos 

acessórios da locação, como o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, as despesas decorrentes 

do consumo de água, energia elétrica, esgoto.    

 

CLAÚSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE concorda em compartilhar a sua agenda para os 

agendamentos de clientes, tendo em vista o fornecimento deste serviço pela CONTRATADA, 

agendamento por telefone e RSVP.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRANTE concorda em enviar à CONTRATADA o conteúdo de publicidade 

para divulgação no Instragam.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: A CONTRATANTE, poderá utilizar os serviços adicionais opcionais abaixo 

relacionados, mediante o pagamento de valor específico para cada serviço:  

- Preparação da sala com requisitos fora do padrão: Valor de R$ 21,00;  

- Locação do espaço para eventos: Valor por hora da locação R$ 42,00, podendo ser negociado % 

sobreo valor do curso; 

- Gestão de redes sociais: Publicações automatizadas em Instagram e Facebook: Valor mensal R$ 

600,00 

 

CLÁUSULA QUARTA: A presente locação é celebrada pelo prazo de horas agendadas e confirmadas 

com 3 dias de antecedência, com prazo de 10 minutos de tolerância para chegada e saída.  

 



PARÁGRAFO PRIMEIRO: O horário de funcionamento do espaço é de segunda a sexta- feira, das 

09h00 às 18h00 e Sábado das 9h00 às 15h00. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso seja ultrapassado o prazo de tolerância para a desocupação da sala, 

será cobrado o valor adicional de R$ 10,50 a cada 15 minutos.  

 

CLAÚSULA QUINTA: A locação da sala deverá ser previamente agendada, com pelo menos 03 (três) 

dias de antecedência, sendo informado o período de utilização da sala. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de cancelamento, a CONTRATANTE, deverá comunicar com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ser cobrado o valor da hora contratada.  

 

CLÁUSULA SEXTA: É proibida a utilização do espaço para fins ilícitos que violem a moral e os bons 

costumes. Também é proibida a realização de filmagens e fotografias, sem o prévio e expresso 

consentimento da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: O contratante concorda e está ciente de que NÃO poderá utilizar o 

endereço da sala/espaço, ora contratado como domicílio fiscal.  

 

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE deverá zelar pela sala/espaço, inclusive prezar pela segurança 

dos bens e itens expostos pelos demais profissionais que locam as salas/espaço.  

 

CLAÚSULA NONA: A CONTRATANTE não poderá realizar benfeitorias e/ou modificações de qualquer 

natureza na SALA/ESPAÇO, assim como não poderá instalar mobiliário e/ou equipamentos, salvo 

expressa autorização da CONTRATADA.   

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE deverá levar todos os equipamentos e materiais a serem 

utilizados no atendimento. A CONTRATADA não fornece e não disponibiliza materiais e equipamentos 

para atendimento.  

 



PARÁGRAFO SEGUNDO: Não será permitido deixar na sala/espaço após o horário da locação da 

sala/espaço objetos e materiais de uso pessoal, bem como aparelhos e objetos utilizados no 

atendimento.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA não se responsabiliza pelos objetos, aparelhos e demais 

materiais utilizados pela CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: A CONTRATANTE não poderá sublocar, ceder, transferir ou emprestar, seja a 

que título for, a terceiros a SALA/ESPAÇO, objeto do presente contrato, no todo ou em parte.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A parte que infringir qualquer das cláusulas contratuais ou 

obrigações legais decorrentes do presente contrato que não tenha penalidade específica, incorrerá na 

obrigação de pagar uma multa correspondente R$10 mil reais, sem prejuízo da parte inocente exigir o 

cumprimento do contrato ou considerá-lo rescindido.  

 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA: Finda a locação, a CONTRATANTE concorda em restituir a 

SALA/ESPAÇO completamente livre e desocupada de pessoas e coisas, exceção feita à mobília, 

aparelhos e equipamentos, em bom estado de conservação e funcionamento.  

 

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA: Caso sejam constatados eventuais danos à SALA/ESPAÇO, no 

momento da sua devolução, a CONTRATADA poderá efetuar os reparos e exigir o valor correspondente 

da CONTRATANTE, que se obriga a pagar em até 02 (dois) dias a contar da comunicação. Caso a 

CONTRATANTE deixe na SALA/ESPAÇO qualquer objeto de sua propriedade, este deverá ser retirado 

em até 02 (dois) dias a contar da comunicação, sob pena de ser doado a terceiros.  

 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA: A CONTRATANTE concorda em satisfazer todas as exigências dos 

poderes públicos a que der causa, assumindo, assim, toda responsabilidade pela destinação a que der 

à SALA/ESPAÇO, bem como por quaisquer penalidades em que incorra em razão da utilização da 

SALA/ESPAÇO.  

 

 



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Toda e qualquer relação contratual havida entre a CONTRATANTE e 

terceiros, no interior da SALA/ESPAÇO ou em decorrência das atividades desenvolvidas, não gerará 

qualquer tipo de obrigação e/ou responsabilidade solidária ou subsidiária para a CONTRATADA, seja 

em face da CONTRATANTE e/ou de terceiros.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As partes concordam que não há qualquer relação de vínculo trabalhista 

entre as partes CONTRATADA / CONTRATANTE e terceiros, assim, pela inexistência de vínculo 

empregatício, exclui-se as obrigações previdenciárias, encargos trabalhistas e encargos sociais, não 

havendo qualquer relação de subordinação entre as partes.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA não se responsabiliza por acidentes ocorridos com o 

CONTRATANTE e clientes no interior de seu estabelecimento, seja por mau uso dos equipamentos que 

disponibiliza, seja por problemas de saúde do CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Todas as sanções, atos e medidas pactuados neste contrato, 

produzirão, desde logo, seus efeitos, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação 

prévia.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As partes autorizam que toda citação, notificação ou intimação 

decorrente do presente contrato seja realizada mediante correspondência com aviso de recebimento.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: As partes elegem, desde já, o foro da Comarca do endereço da 

sala/espaço, em benefício de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução das 

questões dele emergentes.  

 

E por estarem assim justas e contratadas, acordam o presente, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos, concordando por si, seus herdeiros e/ou sucessores, ao fiel cumprimento de todas as suas 

cláusulas e condições. 

 

São Paulo, data do aceite de Termos e Condições 

 

  


