
Contrato de Locação Comercial 
 

  
 
LOCADOR: XXXXXXX, nacionalidade XXXX, profissão XXXX, estado civil XXXXX, portador 
da cédula de identidade XXXXXX – expedida pela entidade-Estado, inscrito no CPF sob o 
no inserir número XXXXX e residente na Rua XXXX, número XXXX – Bairro XXXX, Cidade 
XXXXX – Estado XX. 
 
LOCATÁRIA, a empresa (xxx) com sede em (xxx) (endereço completo), inscrita no CNPJ n.º 
(xxx), com I.E n.º (xxx), devidamente representada neste ato por (xxx) (qualificá-lo), que a 
este subscreve; juntamente com seus: 
 
FIADORES Primeiro: (Nome), (Nacionalidade), (Profissão), (Documentos de Identificação - 
Carteira de Identidade e C.I.C); e sua esposa (Nome), (Nacionalidade), (Profissão), 
(Documentos de Identificação - Carteira de Identidade e C.I.C), ambos capazes, residente(s) 
e domiciliado(s) na Rua (xxx), n.º (xxx), bairro(xxx), cidade (xxx), Cep. (xxx), no Estado(xxx). 
 
Têm entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente INSTRUMENTO 
PARTICULAR DE LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, ficando desde já 
aceito, pelas cláusulas abaixo descritas. 
 

Objeto do Contrato 
  
Cláusula 1ª - Objeto do Contrato 
O presente, tem como OBJETO, o imóvel de propriedade do LOCADOR, situado na Rua 
(xxx), bairro (xxx), cidade (xxx), Cep (xxx), no Estado (xxx); sob o Registro n.º (xxx) do 
Cartório de (xxx) Registro de Imóveis, livre de ônus ou quaisquer dívidas. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O imóvel entregue na data da assinatura deste contrato, pelo 
LOCADOR à LOCATÁRIA , possui as características contidas no auto de vistoria anexo, o 
qual as partes aceitam expressamente, acompanhado de fotografias e seus respectivos 
negativos. Apresentando-se em boas condições de higiene, limpeza e conservação, como 
também todos os seus acessórios. 
 

Prazo e Valores 
  
Cláusula 2ª - Prazo de Locação 
A presente locação terá o lapso temporal de validade de (xxx) anos, a iniciar-se no dia (xxx), 
do mês (xxx) no ano de (xxx) e findar-se no dia (xxx), do mês (xxx) no ano de (xxx), data a 
qual o imóvel deverá ser devolvido nas condições previstas no PARÁGRAFO QUARTO da 
CLÁUSULA 4, efetivando-se com a entrega das chaves, independentemente de aviso ou 
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial. 
  
Cláusula 3ª - Valor do Aluguel, Despesas e tributos 
Como aluguel mensal, a LOCATÁRIA se obrigará a pagar o valor de R$ (xxx) (Valor 
Expresso), a ser efetuado diretamente ao LOCADOR, e na sua ausência ficará autorizado a 
recebê-lo, seu procurador (Nome do Procurador e endereço completo). Devendo fazê-lo até 
o quinto dia útil de cada mês subseqüente ao vencido, sob pena de multa, correções e 
despesas previstas nos PARÁGRAFOS QUARTO e QUINTO desta CLÁUSULA. 


