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de

de 201  

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESTÚDIO FOTOGRÁFICO Nº
DADOS DO CLIENTE (CONTRATANTE)
Nome:
Endereço:
Bairro:
Cep:
Cidade:
Estado:
CNPJ:
Inscrição estadual:
RESPONSÁVEL PELA RESERVA
Nome:
Função:
CPF:
Telefone:
CONTATO PARA ENVIO DE FATURA E COBRANÇA:
Nome:
E-mail:
Função:
CPF:
Telefone:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O CONTRATANTE acima mencionado, contrata do STUDIO
IMAGINAR LTDA., inscrito no CNPJ 49.088.487/0001-03 os serviços de locação de estúdio
fotográfico conforme segue:
Estúdio:
Diárias:
Data:
Horário:
Equipamento:
Assistente Fotográfico:
Total Parcial:
Forma de pagamento:
*Vencimento
CLÁUSULA SEGUNDA – Custo da locação:
- a diária consiste em 10 horas de locação e a meia diária em 5 horas conforme descrito na
Cláusula primeira.

- a diária começará a contar assim que a primeira pessoa da equipe chegar, Incluindo a
equipe do catering e termina quando a última pesoa sair.
- caso anteceda ou ultrapasse o horário de contrato, será cobrada hora extra no custo de 10%
da diária a hora ou fração de hora com limite até as 20h00.
- das 20h00mim até 22h00mim o custo é de R$200,00 (cento e cinquenta reais) a hora ou
fração de hora.
- após as 22h00 será cobrado R$300,00 para cada hora extra.
- os valores aqui acordados correspondem apenas aos itens acima mencionados e não estão
inclusos equipamentos fora do pacote de locação e taxa extras.
Para casting e teste de VT acima de 30 pessoas (diária) preço a combinar. Caso não
informado no ato da reserva os custos serão acrescentados no término da locação.
CLÁUSULA TERCEIRA – Formas de pagamento:
- cartão débito/crédito (exceto Amex).
- dinheiro ou transferência online ao término da locação:
(Banco Itaú, Ag. 0192 – CC. 03535-0, Studio Imaginar Ltda., CNPJ 49.088.487/0001-03)
- pessoa jurídica faturamento para até 10 dias uteis no boleto bancário, pagamentos com
data superior combinar antecipadamente por e-mail.
CLÁUSULA QUARTA – Fundo Infinito (Taxas):
- entregamos a nossos clientes o estúdio sempre com o fundo infinito branco, limpo e coberto
com plástico transparente.
- a repintura do fundo branco pode variar de R$ 150,00 a R$ 350,00 (Cinquenta a trezentos
reais); conforme avaliação de nosso funcionário ao término da locação.
- taxa de limpeza/manutenção: quando deixado material de produção, dependências sujas,
furos em parede ou cola que danifique a pintura etc, o valor pode variar de R$100,00 a
R$1.500,00.
- DANOS CAUSADOS AO FUNDO: não é permitido furo em paredes, uso de massa corrida,
gesso, textura ou qualquer outro tipo de material que danifique a parede ou o piso, caso
aconteça o custo para manutenção será repassado para o cliente.
- para pintura em fundo infinito e/ou parede com outras cores, o custo é a combinar, e no caso
da repintura em branco de fundo preto ou de cor escura será cobrado até R$ 700,00
-não sendo necessária a utilização do fundo infinito, manter coberto com plástico.
CLÁUSULA QUINTA – Cancelamento da reserva:
- o cancelamento desta reserva poderá ser feito sem ônus, via e-mail com até 72 horas de
antecedência em relação ao início previsto.
- cancelamentos feitos entre 48 e 24 horas da data do início implicam em pagamento de 50%
de valor da locação, conforme reserva.
- cancelamentos feitos em prazo inferior a 24 horas do início implicam em pagamento de
100% do valor total da locação.
- qualquer alteração nas datas e horários desta reserva só poderá ser considerada efetivada
após a concordância do Studio Imaginar e a correspondente emissão de um novo Contrato de
Locação mediante aplicação das regras de cancelamento acima.

CLÁUSULA SEXTA – Equipamentos deixados no estúdio:
- equipamentos e materiais devem ser trazidos no dia da locação e retirados ao fim desta;
havendo necessidade de deixar um dia antes ou retirar um dia depois será cobrada uma taxa
de armazenagem avaliada de acorco com as circunstâncias.
- para a montagem de cenários favor verificar disponibilidade do estúdio e valor.
Obs: Não nos responsabilizamos por produtos, equipamentos e objetos deixados no
estúdio.
CLÁUSULA SÉTIMA – Responsabilidades do cliente:
- é de inteira responsabilidade do cliente todo e qualquer tipo de objetos e itens necessários à
sua produção em estúdio, como ferro de passar, steamer cabides entre outros.
- enviar contrato assinado para garantir vaga de locação.
- comunicar a equipe o horário contratado.
- remover das dependências do estúdio todo o material utilizado na produção.
- avisar com antecedência quando houver catering.
- é expressamente PROIBIDO o consumo de álcool e drogas nos estúdios e dependências do
estúdio.
- não nos responsabilizamos por falta de energia da ELETROPAULO.
CLÁUSULA OITAVA - O CONTRATANTE E O CONTRATADO elegem o Foro da Comarca
de São Paulo, para quaisquer ações oriundas deste contrato.
ATENÇÃO: a reserva só estará confirmada, após a devolução deste contrato, via e-mail,
devidamente preenchido e assinado.
Estamos à disposição para qaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

Li e concordo,
____________________________________
Cliente

Studio Imaginar Ltda. Rua Mario Enzio Pasqualucci, 334 São Paulo / SP (11) 5812.2211 / 98106.3366
www.studioimaginar.com

