
CONTRATO DE HOTELARIA 

ANIMAL 

NOSSO LAR SPA PET 

CONTRATANTE:_______________________________________________        
Nacionalidade:____________________, Estado Civil:,_______________ 
Profissão:______________ Carteira de Identidade nº____________________, 
C.P.F. nº,_________________________  residente e domiciliado 
na,_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________, 
bairro,____________ Cep,___________ Cidade,_______________________

telefone:_______________________ e-mail: _______________________

CONTRATADO: 

 Nosso Lar SPA PET, no CNPJ, sob o nº.:  13488388/0001-37,  com sede  na 
Rua Varzea da Palma LT 15 Quadra 19, Pedra de Guaratiba. Cep:23026-210, 
no Estado do Rio de Janeiro, neste ato representado pelo  sócio,  Andre de 
Amorim Faria,  inscrito no C.I.C. nº.: 05145083700 e portador da C.I. : 
04506821601, IFP/DETRAN – RJ  

       As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o 
presente Contrato de Hospedagem, que se regerá pelas cláusulas 

seguintes e pelas condições descritas no presente.  

NOME DO ANIMAL:    IDADE:  

RAÇA:   SEXO: 

FINALIDADE:HOSPEDAGEM  (   ) Cão morador  (   ) hospedagem rotativa.

INCLUSO: RECREAÇÃO, MUSICOTERAPIA, HOSPEDAGEM 100% 
FAMILIAR, TÁXI DOG INCLUSO NA ENTRADA E NA SAÍDA DO CÃOZINHO 

ENTRADA:  ________________ 

SAIDA:____________________ 

André Amorim.



OBJETO DO CONTRATO 

       Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação de 
serviços pelo CONTRATADO, referente a hospedagem do animal acima 

descrito. 

       Parágrafo único. Os serviços estabelecidos no presente contrato são 
inerentes à função exercida pelo CONTRATADO, que  não poderá transferir a 

responsabilidade de sua execução para outrem, ficando ciente o contratante 
que existem profissionais especializados no cuidado do animal que está 
hospedado 

DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO 

       Cláusula 2ª. É de inteira responsabilidade do Hotel NOSSO LAR a 
alimentação, bem como a segurança e a conservação da integridade física de 
quaisquer animais trazidos para hospedagem, sendo indiferente o tempo de 
permanência. 

   Cláusula 3ª. O Hotel NOSSO LAR ficará responsável pelo transporte, 

trato e manejo do animal,  por suas dependências, consideradas as 

necessidades e bem estar do hóspede, inclusive se houver necessidade de 
tratamento especial por conta de alguma doença ou limitação de locomoção.

    Cláusula 4ª. Ademais, o CONTRATADO seguirá todas as instruções do 
CONTRATANTE delineadas na ficha cadastral inicial do animal, a qual será 
preenchida tão logo o animal seja apresentado para hospedagem, instruções 
estas relativas aos cuidados a serem dispensados ao hóspede, tais como, 
horários de alimentação, medicação, e outras eventuais recomendações serão 
seguidas à risca para o conforto e segurança do mencionado  hóspede. 

  Cláusula 5ª. As orientações do dispositivo anterior poderão ser 
modificadas, excepcionalmente, em razão de orientação expressa dos 
veterinários que prestam serviços ao  HOTEL NOSSO LAR, e toda e qualquer 
instrução diferente será comunicada ao contratante para ciência. 

       Cláusula 6ª. Compromete-se o Hotel NOSSO LAR  a 
prestar acompanhamento Veterinário a fim de preservar a saúde do 
hóspede. 
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       Cláusula 7ª. Obriga-se o CONTRATADO, em caso de fuga do animal 
hospedado, a recompor o CONTRATANTE de sua perda, seja mediante o 

pagamento de valor equivalente ao preço do animal, seja com a reposição de 
filhote da mesma raça e qualidade, tudo após acordo entre as partes. 

       Cláusula 8ª. Caso ocorra o óbito do animal hospedado, o Hotel não 

poderá ser responsabilizado, se comprovado - via exame pericial – a 
ocorrência de morte natural ou decorrente do agravamento de doenças 
preexistentes à hospedagem, a (s )  qual (ais) , caso exista (m ), deverá (ao) 
constar da ficha cadastral mencionada na cláusula 4ª., para que o HOTEL 
NOSSO LAR tenha o prévio e necessário conhecimento. 

DA  RESPONSABILIDADE  DO  CONTRATANTE 

       Cláusula 9ª. Exigi-se, na chegada do animal ao hotel, atestado de vacinas, 

devidamente atualizadas, e a realização de consulta médica de admissão com  
veterinário do CONTRATADO. Os CONTRATANTES, proprietários de animais 

vacinados há menos de 15 dias da data de entrada no Hotel, ficam 
responsáveis por quaisquer doenças ou efeitos colaterais que porventura 
referidos animais venham a contrair durante o período de hospedagem, em 
razão da queda de imunidade causada pela vacinação. 

       Cláusula 10ª. Em se tratando de animais em idade avançada, que 

necessitem de tratamento específico ou de terapias especiais, poderá haver 
um acréscimo no valor da diária, negociado caso a caso. 

Cláusula 11ª. Na reserva de vaga, o proprietário deverá efetuar o 
pagamento do valor do pacote de hospedagem, escolhido pelo próprio, na 
conta especificada na cláusula de pagamentos.

       Parágrafo único. Poderá ser solicitado ao proprietário, a qualquer tempo, 

o ressarcimento de despesas extras, havidas com medicação, terapias,
tratamento alternativos, ração especial, independentemente do valor pago a 
titulo de hospedagem 

       Cláusula 12ª. É indispensável a informação do RGA ( Registro Geral de 
Animais ) do Hospede, na forma do Projeto de Lei 1606/08,  caso haja, além do 
C.I.C. e RG do proprietário ou responsável pelo animal, bem como do endereço 
e telefone para contato, inclusive celular,  em situações de urgência. 

       Cláusula 13ª. Pode proprietário, ou quem por ele estiver previamente 

autorizado, retirar o animal do hotel, mesmo que temporariamente, e durante a 
vigência do período da hospedagem contratada, ficando o animal, a partir do 
momento de sua saída, sob inteira responsabilidade de quem o retirou. 
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       Parágrafo único:  Caso haja disputa judicial sobre a guarda do animal, 

cópia da decisão judicial deverá ser apresentada na entrada do hospede no 
HOTEL NOSSO LAR, para evitar qualquer tipo de constrangimento na entrega 
do animal, não cabendo qualquer responsabilidade ao CONTRATADO, caso 
não seja comunicado da existência de conflito judicial acerca da posse e 
guarda do hospede. 

DAS REGRAS DE HOSPEDAGEM 

       Cláusula 14ª. É permitido ao CONTRATADO não aceitar fêmeas no cio ou 
quaisquer outros animais, que,  comprovadamente, coloquem em risco a 
segurança de outros animais, ou não se adequem às condições de 
hospedagem, até mesmo em relação a sociabilidade com outros animais, 
funcionários ou  pessoas que estejam ou permaneçam no HOTEL. 

       Parágrafo único. Caso a fêmea fique no cio durante o período de 
hospedagem, o CONTRATADO não se responsabilizará por eventual 

acasalamento, bem como das conseqüências advindas, inclusive sobre cria 
ocorrida durante a hospedagem, devendo o (s) filhote (s), caso permaneçam 
com a mãe no hotel, também  ser ( em ) submetido (s) às normas e 
regulamentos, através de aditivo de contrato, revendo clausulas relativas a 
valores de diárias ou hospedagem. 

       Cláusula 15ª. Em caso de doença ou acidente, o animal será 
encaminhado a um dos veterinários indicados pelo CONTRATADO e, sendo 
necessário, à uma clinica veterinária. Sempre, que possível, tal procedimento 
ocorrerá com a autorização do proprietário. 

Parágrafo primeiro. Se o acidente ocorrer nas dependências do Hotel, todo o 
ônus com o tratamento será arcado pela CONTRATADA. 

       Parágrafo segundo. Sendo o animal acometido por doença, durante a sua 
permanência como hóspede, será de total responsabilidade de seu proprietário 
o dispêndio financeiro, quer com veterinário, quer com medicamentos.

       Cláusula 16ª. O CONTRATANTE declara ter conhecimento, de que não 
obstante todos os cuidados prestados pelo CONTRATADO, pode o animal 

sofrer estresse, ocasionado pela mudança de ambiente, com conseqüente 
rouquidão, emagrecimento, além de outras manifestações, não cabendo, desta 
feita, nenhuma responsabilização do CONTRATADO, devendo toda 
divergência comportamental do hospede, ser comunicada ao contratante. 
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DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

Cláusula 17ª. Fica estabelecido, que o valor da diária, considerada como o 

período de 24 horas, será de R$ 100,00 (cem reais),caso o cão passe do 
período contratado de hospedagem.  As diárias têm inicio e término às 10 
horas, e caso haja um período de hospedagem do animal superior a  15 dias, 
poderá ser cobrado um valor promocional de acordo com entendimento entre 
as partes, conforme descrito abaixo: 
Pacote de hotelaria animal, com valores definidos para 05, 10, 15 , 20 ou 30 
dias, ou se fizer necessário composição de dias e valores, sempre de comum 
acordo entre as partes. O valor do pacote de hospedagem escolhido pelo 
cliente deverá ser pago em cota única no ato da reserva de vaga, para conta 
descrita no parágrafo único abaixo. 

   Parágrafo único:  o pagamento será feito da seguinte forma: 

(Sempre via bancária, não recebemos nenhum valor no hotel) 

Conta abaixo para reserva de vaga: 

Banco Itau 

Código do Banco – 341 

Ag 7461 

Conta 00259-9 

Em nome de Andreia Fonseca da Rocha 

Reserva de vaga somente confirmada após depósito em sua totalidade, de 
acordo com pacote escolhido pelo cliente, feito o mesmo para a conta acima
descrita e enviado comprovante para o e- mail : hotelnossolar@gmail.com, bem 
como o dê acordo, com as cláusulas contratuais deste contrato e dê acordo
com ficha de saúde e termo de cão idoso, caso o cão tenha idade igual ou 
maior que 7 (sete) anos. Esses requisitos são indispensáveis para reserva de
vaga, bem como envio de endereço e melhor horário para buscar o cão e 
observância para vermifugação e aplicação de remédio contra pulga e 
carrapato, de acordo com as indicações do médico veterinário responsável pelo 
seu cão. ( todos essas explicações para entrada do cão no hotel, estão 
disponíveis no site www.wwwspapetnossolar.com) 

       Cláusula 18ª. Terminado o prazo previsto para a estadia do animal, 

deverá o proprietário ou responsável retirá-lo, adimplindo, nessa oportunidade, 
o restante das diárias e, outrossim, as demais despesas, devidamente
comprovadas, ou, conforme o caso, receber o animal no local indicado e 
efetuar o restante do pagamento devido, ao representante indicado pelo 
contratado. 
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       Cláusula 19ª. Caso deseje que a permanência do animal se prolongue por 

prazo maior do que o anteriormente previsto, o proprietário ou responsável 
deverá avisar à recepção do estabelecimento com antecedência de, no 
mínimo, 24hs. Neste caso, deverá renovar o pacote de acordo com os dias 
necessários e efetivar o pagamento em sua totalidade na conta disposta no 
parágrafo único deste contrato. Este deve ser comunicando ao HOTEL NOSSO 
LAR,  com o mínimo de 24 hs de antecedência ( período de prolongamento da 
estádia). 

       Parágrafo único. Fica expressamente determinado, que o animal não 
retirado na data prevista, sem aviso de prorrogação de sua estadia, serão 
doados ou vendidos, após 15 DIAS do prazo de hospedagem inicialmente 
previsto, a fim de se salvaguardar o cumprimento da clausula anterior. 

       Cláusula 20ª. As diárias serão cobradas até a hora da retirada do animal, 

independente da previsão de permanência, caso não seja previamente 
solicitado e acordado a renovação de período de novo pacote de hospedagem. 

       Cláusula 21ª.  Incluem-se nas diárias as seguintes despesas (recreação, 
atendimento veterinário se necessário, banho semanal), conforme descrito no 
site ou aqui pactuado. 

       Parágrafo único. A opção por (aulas de natação, adestramento, agillity)  
terá seu valor cobrado à parte, como disposto na cláusula 11ª, parágrafo único. 

       Cláusula 22ª. Fica determinado, que a entrada e a saída do animal deverá 

ocorrer, impreterivelmente, de 8hs manhã às 18hs . Caso a retirada e entrega 
dos hóspedes seja realizada pelo Hotel 

       Parágrafo primeiro. A entrega será feita gratuitamente desde que se trate 

de locais considerando o Municipio do Estado do Rio de Janeiro, devendo ser 
acrescido do preço ajustado, valores despendidos com transportes em local 
considerados de difícil e oneroso acesso, ou diferente do local onde foi retirado 
o animal. 

       Parágrafo segundo. Fora dos horários normais de funcionamento do 

hotel, a retirada do hospede pelo proprietário, acarretará uma taxa extra de R$ 
(R$100,00). 

       Cláusula 23ª. Os valores expressos neste contrato poderão ser revistos e 
corrigidos desde que o CONTRATADO o faça com aviso prévio. 
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DAS MULTAS CONTRATUAIS 

       Cláusula 24ª. Havendo desistência dos serviços ora contratados, o 
CONTRATANTE deverá comunicar o hotel com no máximo 48 horas de 

antecedência, para que possa pedir a devolução do pagamento já efetuado. 
Dada devolução será feita em um prazo máximo de 72 horas, sendo 
descontados 20% do valor total, para o reembolso das despesas 
administrativas, e retenção de vaga hoteleira. 

Parágrafo único:  Em caso de pagamento mensal de hospedagem (cão 
residente, não há devolução do valor da hospedagem, visto o mesmo estar 
com 50% de desconto da tabela vigente ) e caso qualquer das cláusulas deste  
contrato seja descumprida por culpa do contratante, este deverá pagar o tempo 
de permanência do hospede na proporção de 50% do valor pactuado e , a 
partir do 16º dia será cobrado o valor integral mensal. 
A periodicidade mínima para cães residentes é de 6 (seis) meses, caso 
haja desistência do contratante antes do término do período mínimo, a 
multa contratual será igual ao valor de 1(uma) mensalidade, a ser paga na 
retirada do cão.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

       Cláusula 25ª. A limpeza e higienização dos ambientes do hotel serão 

realizadas diariamente, a fim de resguardar a saúde do hospede e, caso este 
tenha qualquer tipo de alergia, esta deverá ser previamente comunicado. 

       Cláusula 26ª. Todos os pertences dos animais serão identificados para 

diminuir o risco de trocas e perdas, embora as partes têm ciência de que a 
utilização de vasilhas é sempre difícil tal separação. Dessa forma, só poderão 
ser reclamados pelo proprietário, os itens que estiverem expressamente 
relacionados na ficha cadastral inicial e, caso  vá com o animal, por descuido, 
qualquer objeto do Hotel, como coleira, este deverá ser devolvido e 
comunicado. 

       Cláusula 27ª. Ao final da hospedagem, o animal passará por uma consulta 

médico-veterinária completa. Esta servirá para atestar a saúde do hóspede no 
momento de sua saída, não se responsabilizando o hotel por qualquer 
reclamação futura quanto ao estado do animal, sendo importante que o 
contratante assine o documento de recebimento do animal em perfeitas 
condições. 
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DO FORO 

       Cláusula 28ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do 
CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca do Estado do Rio de Janeiro; 

       Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, 
em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

_____________________________________________ 
CONTRATANTE 

______________________________________________ 

NOSSO LAR SPA PET 

_____________________    ____________________ 

TESTEMUNHA    TESTEMUNHA 

RIO DE JANEIRO, __________ DE _________DE__________ 
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