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CONTRATO DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO E SALAS DE AULAS - SEDE 

ADMINISTRATIVA – AMC/ESMESC 
 
 
 
EVENTO:____________________________________________________ 
 
 
 
1. Pelo presente, as partes adiante denominadas CONTRATADA e CONTRATANTE, 

têm entre si ajustada a permissão de uso temporário de espaço do auditório da AMC 
bem como as salas de aula da ESMESC que, por sua natureza jurídica, não é 
regulada pela legislação sobre locação de imóveis urbanos, submetendo-se às 
disposições do Código Civil Brasileiro e às cláusulas seguintes: 

 
1.1 CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS CATARINENSES, aqui 

representada pelo seu Presidente, Juiz SERGIO LUIZ JUNKES, CPF n. 
683.933.509-72, RG nº  2.194.268/SSP/SC, sediada na  Rua dos Bambus, 116, 
Itacorubi, Florianópolis, SC, inscrita no CNPJ sob o Nº 83.934.323/0001-80. 
 

1.2 CONTRATANTE: nome, CNPJ (se for o caso), endereço, CPF e RG do 
representante legal ou do contratente. 

 
 
CLÁUSULA 1a – OBJETO DO CONTRATO - O objeto do presente contrato consiste na 
permissão de uso temporário das instalações do (auditório ou sala de aula Esmesc) da 
sede administrativa da Associação dos Magistrados Catarinenses – AMC, a se realizar no 
dia XXXXXXX, no horário XXX. 
 
CLÁUSULA 2a – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO – Pelo uso do espaço ora 
contratado o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia total de R$ XXXXXXXX, 
que deverá ser depositada até 5 (cinco) dias antes da data da utilização do espaço,  na 
conta corrente da CONTRATADA, no Banco do Brasil, agência 3420-7, conta-corrente nº 
17515-3. 
 
 
CLÁUSULA 3a – DA  RESPONSABILIDADE  CIVIL -  A CONTRATADA  não se 
responsabilizará por danos pessoais e materiais causados à terceiros, durante a 
montagem, desmontagem e realização do evento. 
 
Parágrafo primeiro - Qualquer utensílio ou equipamento pertencente à CONTRATADA 
que, utilizados durante o período do evento, for danificado deverá ser reparado pelo 
CONTRATANTE, nos termos do art. 186 do Código Civil, excetuando-se as disposições 
legais. 
 
CLÁUSULA 4a – SINALIZAÇÃO INTERNA – Será permitida a colocação de até 4 
(quatro) banners, no tamanho máximo de 0,90 x 1,80, na área locada, sendo  proibido 
colar, pregar ou pendurar qualquer tipo de  material decorativo ou de divulgação do 
evento, nas paredes, portas, teto, janelas ou vidros internos, assim como em mesas, 
cadeiras ou qualquer móvel  da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA 5a – LISTAGEM DE PARTICIPANTES – O CONTRATANTE deverá 
apresentar a listagem com o número total de participantes à Coordenadoria de Eventos 
da CONTRATADA até o início do evento.   
 
CLÁUSULA 6a – LIMPEZA – É de responsabilidade do CONTRATANTE a limpeza das 
áreas contratadas, nos termos do Regulamento da Sede Administrativa da AMC,  não 
sendo  permitido o manuseio de material que gere lixo pesado que necessite da 
contratação de caixas de entulho. 
 
CLÁUSULA 7a – MANUTENÇÃO – É de responsabilidade do CONTRATANTE contratar 
serviços especializados para operacionalização de projeção de imagens, som e iluminação 
durante a realização do  evento, que não possam ser realizados com os equipamentos 
disponibilizados pela AMC. 
 
CLÁUSULA 8a – ACESSOS – É proibida a circulação dos participantes, organizadores e 
fornecedores nos andares superiores do prédio da CONTRATADA, via elevador ou 
escadas, a não ser quando o acesso for absolutamente necessário, desde que haja 
acompanhamento de um funcionário credenciado do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 9a – DA SEGURANÇA – É de responsabilidade da CONTRATADA a 
contratação de pessoal de segurança qualificado, tanto para as áreas internas, como as 
externas do prédio da CONTRATADA, durante todo o período de duração do contrato, 
sendo que a responsabilidade da montagem é de responsabilidade do CONTRATANTE, 
que será acompanhada por pessoa indicada pela CONTRATADA, inclusive durante a 
realização do evento e desmontagem. 
 
CLÁUSULA 10 a – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E ADMINISTRATIVAS – É de 
exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE o pagamento de impostos, taxas e 
quaisquer contribuições, bem como os custos que forem devidos a qualquer pessoa física 
ou jurídica, em razão do evento, em especial o Imposto Sobre Serviços (ISS), da taxa de 
licença de publicidade, do recolhimento de direitos autorais ao ECAD, alvarás e 
autorizações de funcionamento do Corpo de Bombeiros, Juizado de Menores, Prefeitura 
Municipal e Polícia Civil, quando necessários. 
 
CLÁUSULA 11 a – DA COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS E 
UTILIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO – É vedado à CONTRATANTE A exploração do 
estacionamento da AMC, bem como comercializar alimentos e bebidas no interior ou nas 
áreas externas da sua sede administrativa. 
 
Parágrafo Primeiro: Não será permitido o acesso ao interior do prédio de pessoas 
portando bebidas, comidas ou quaisquer outros produtos, para comercialização, dentro 
do recinto contratado, cabendo ao CONTRATANTE a divulgação desse procedimento e o 
controle na portaria.    
 
Parágrafo Segundo: Não será permitida a entrada no auditório e salas de aula da 
AMC/ESMESC com alimentos e bebidas, exceto aos palestrantes enquanto estiverem 
compondo a mesa do evento.  
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CLÁUSULA 12 a – OUTROS SERVIÇOS OU EQUIPAMENTOS – O presente contrato 
não inclui a locação de qualquer espaço, equipamento, objeto ou prestação de serviços 
que não tenham sido expressamente mencionados neste contrato. 
 
CLÁUSULA 13a – DO REGULAMENTO – O CONTRATANTE declara ter pleno 
conhecimento do Regulamento Geral da Sede Administrativa da Associação dos 
Magistrados Catarinenses (em anexo), o qual fica fazendo parte integrante e 
complementar deste contrato. 
 
CLÁUSULA 14 a – Em caso de infortúnios provocados por terceiros, a CONTRATADA fica 
responsável pelo seguro da área construída da sede administrativa da Associação dos 
Magistrados Catarinenses, por meio da seguradora MAPFRE SEGUROS, na modalidade de 
Seguro Empresarial. 
 
CLAUSULA 15ª - toda e qualquer penalidade ou indenização a qual a CONTRATADA for 
condenada, a qualquer título (ex: multa de bombeiros, PM ambiental,  prefeitura, 
vigilância sanitária ou mesmo em ação judicial),  em razão do evento, deverá ser 
suportada pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 16 a – Fica eleito o foro da comarca da Capital do Estado de Santa Catarina 
para dirimir qualquer questão oriunda deste contrato. 
 
E, para firmeza e prova de assim se acharem justos e acordados, é assinado este 
instrumento, na presença de duas testemunhas, em 2(duas) vias de igual teor e forma.  
 
Florianópolis,  XX  de XXX  de  2014. 
 
 
 
 

__________________________ 
Sérgio Luiz Junkes 

Presidente AMC 
(Contratada) 

 
 
 
 

________________________ 
Nome XXX 

(Contratante)_ 
 

 
 
 
Testemunhas: 
 
 
_______________________       
Nome: 
CPF: 
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________________________ 
Nome: 
CPF: 
 


