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CONTRATO DE LOCAÇÃO ANTECIPADA DE ARMÁRIOS ESCOLARES 

Locadora: Golden Star Papelaria e Livraria Ltda.                                 CNPJ: 04.160.760/0001-17 

Nome do responsável: _____________________________________________ CPF:_____________________ 

Email do responsável:___________________@_____________________  fone: (___) ___________________ 

Nome do aluno: ____________________________________________________ Turma:_________________ 

Nº armário locado: ________      nº de recibo:______________ Valor da anuidade: ______________________ 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto a locação para o ano letivo de _____ de um armário 

escolar nas medidas de 45x35x37cm localizado no Colégio São Judas Tadeu de número correspondente ao informado 

no recibo do pagamento conforme disponibilidade. 

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor da locação para o ano letivo deve ser pago na assinatura deste contrato conforme 

planos de pagamento oferecidos pela locadora e poderá ser automaticamente renovado para o ano letivo seguinte 

assim que houver o pagamento da nova anuidade conforme valor vigente na ocasião. 

CLÁUSULA TERCEIRA – É responsabilidade do usuário, manter seu armário escolar trancado a fim de preservar o 

material guardado. A locadora não se responsabiliza por extravios, perdas, furtos e roubos de objetos ou valores 

contidos no armário. Sendo de total responsabilidade do usuário os seus guardados. Na hipótese de arrombamento 

do armário escolar trancado com cadeado e após o registro de boletim de ocorrência, a locadora se responsabiliza 

pelos danos sofridos ao locatário em relação ao furto exclusivamente de uniformes e de material escolar adotado pelo 

colégio (livros, cadernos, estojos, dicionários, etc.) limitando-se a responsabilidade ao valor de R$350,00. 

CLÁUSULA QUARTA - O usuário receberá um cadeado, um chaveiro e uma chave. Uma cópia da chave ficará guardada 

no claviculário da locadora. No caso de extravio da chave, será cobrada a taxa de R$8,00 (oito reais) por uma nova 

cópia. Em nenhuma hipótese é autoriza a troca do cadeado pelo estudante. 

CLAUSULA QUINTA – A locadora poderá impedir o uso do armário, findo o prazo do contrato sem que tenha ocorrido 

a renovação em 15 (quinze) dias antes do início do ano letivo seguinte. Neste caso, caso a entrega da chave e a 

desocupação do armário não seja feita até a data acima referida, a locadora fica autorizada a abrir o armário na 

presença de um representante do colégio. O material ficará sob a guarda da locadora por um período de 60 (sessenta 

dias); após essa data poderá ser encaminhado para doação. 

CLÁUSULA SEXTA – É expressamente proibido utilizar o armário escolar para guardar, dentre outros, qualquer tipo de 

material inflamável, incluindo fogos de artifícios; armas brancas ou de fogo; material pornográfico de qualquer 

espécie; bebidas alcoólicas ou quaisquer outros produtos que causem dependências química ou psíquica e de uso 

proibido pela Legislação em vigor; alimentos perecíveis; plantas; animais vivos ou mortos; dinheiro; jóias; relógios; 

pulseiras, anéis; colares ou quaisquer outros produtos e objetos de valor, bem como aparelhos eletrônicos de qualquer 

espécie. Em caso de irregularidade ou suspeita de utilização indevida do armário escolar, ele poderá ser aberto e 

checado internamente pela locadora acompanhada de um representante do colégio. 

CLÁUSULA SÉTIMA – O armário escolar objeto desta locação destina-se, exclusivamente, para uso individual para 

guarda de material escolar, esportivo e uniforme escolar. 
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CLÁUSULA OITAVA – O usuário deverá usar o armário escolar para os usos convencionais, conforme as cláusulas 

anteriores, bem como conservá-lo de forma que possa continuar sendo utilizado. Não é permitido, em nenhuma 

hipótese, alterar as características internas e externas; fixar adesivos, cartazes, imãs ou quaisquer outros objetos que 

possam comprometer a fachada externa dos armários escolares. 

CLÁUSULA NONA – O usuário deverá obedecer aos horários de funcionamento regular do colégio, utilizando os 

armários, preferencialmente, nos horários de entrada, intervalo e saída. Também deverão ser obedecidas as regras 

do regimento escolar do colégio. 

CLÁUSULA DÉCIMA – No caso de rescisão do presente contrato por parte do usuário, será reembolsada a quantia pró-

rata em relação aos meses restantes ao final do contrato, descontado a taxa administrativa de 30%.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– No caso de rescisão deste contrato, por parte da locadora, em função de infração do 

usuário de qualquer cláusula deste contrato ou obrigação estabelecida, o locatário deverá desocupar o armário em 

até 10(dez) dias da notificação, não cabendo qualquer devolução da locação antecipadamente paga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A presente locação é regida pelo Código civil Brasileiro, especificamente na parte que 

trata sobre locação de bens móveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As partes contratantes elegem o foro da cidade de São Paulo – SP, com renúncia 

expressa do domicílio a que de futuro venham ter, para dirimir as questões oriundas deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma: 

 

São Paulo, _____ de ________________de 201__. 

 

_______________________________________                          ____________________________________________ 

         Golden Star Papelaria e Livraria Ltda.          Locador – responsável aluno 

 

Testemunhas: 

____________________________________                           _________________________________________ 

Nome: 

CPF: 


