
CONTRATO DE HOSPEDAGEM CANINA/ FELINA 
PET HOTEL PAMPULHA        

                                   

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES  
 
CONTRATANTE:_________________________________________________________________, 
PROFISSÃO:_________________, CPF_______________________, REGISTRO______________, 
ENDEREÇO:_________________________________________________, N°_______apto_______, 
BAIRRO________________________, CEP___________CIDADE__________ ESTADO________, 
E-MAIL_____________________________TELEFONES_________________________________ 
 
Animal 1:  Nome:__________Espécie________  Nascido:______Raça:__________ Cor__________  
Animal 2:  Nome:__________Espécie________  Nascido:______Raça:__________ Cor__________  
Animal 3:  Nome:__________Espécie________  Nascido:______Raça:__________ Cor__________ 
Animal 4:  Nome:__________Espécie________  Nascido:______Raça:__________ Cor__________ 
Animal 5:  Nome:__________Espécie________  Nascido:______Raça:__________ Cor__________ 
 
Data de entrada___/___/___  hora:______  Data de saída___/___/___  hora:_____ Último Cio*: ____________ 

CONTRATADO: Pet Hotel Pampulha, com sede na Av. Portugal, 810 – Jardim Atlântico, Belo Horizonte – MG, 
CEP: 31550-000, inscrito no CNPJ sob o nº 19.643.503/0001-03.   

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.    

Clausula 1ª – É da inteira responsabilidade do contratado 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 2ª – O Hotel oferece rações  super premium, contudo, orientando o proprietário dieta alimentar específica, 
o Hotel se compromete a segui-la integralmente.  

Clausula 3ª – O CONTRATADO seguirá as todas as instruções do CONTRATANTE delineadas na ficha cadastral 
inicial do animal, relativas aos cuidados a serem dispensados ao hóspede. Horários de alimentação, medicação e 
outras eventuais recomendações serão seguidas à risca para o conforto e segurança de todos os hóspedes.  

Clausula 4ª – 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.  

Clausula 5ª – Exige-se, na chegada do animal ao hotel, atestado de vacinas, devidamente atualizadas. Os 
proprietários de animais vacinados há menos de 15 dias da data de entrada no Hotel, ficam responsáveis por 
quaisquer doenças que porventura referidos animais venham a contrair durante o período de hospedagem, em razão 
da queda de imunidade causada pela vacinação.  

Parágrafo primeiro: É obrigatório o uso de antipulgas e anticarrapaticidas na hora da entrada do animal no Hotel.   

Parágrafo segundo: O Pet Hotel não se responsabiliza pela eficácia dos produtos antipulgas e anticarrapaticidas 
adquiridos pelo proprietário do animal, sendo responsabilidade das empresas geradoras dos produtos e ainda, do 
proprietário do animal, pela aplicação correta e dentro do prazo de validade do produto.   

Clausula 6ª - Se o proprietário ou pessoa autorizada desejar retirar o animal durante a hospedagem, deverá ser feito 
o acerto até a data de saída e o check-in deverá ser feito novamente no retorno. 

Clausula 7ª – É permitido ao CONTRATADO, não aceitar fêmeas no cio ou quaisquer outros animais, que 
comprovadamente, coloquem em risco a segurança de outros animais. Se o proprietário não avisar ou não souber 
que a fêmea está no cio, o Hotel não se responsabiliza pelo eventual acasalamento e consequências advindas.  

Parágrafo primeiro- Todos os gatos hospedados no Hotel deverão ser castrados, com exceção de filhotes com 
menos de 6 meses de vida.  

Cláusula 8ª – Em caso de doença ou acidente, o animal será encaminhado a um veterinário de plantão na sede do 
CONTRATADO, e sendo necessário, à uma clínica 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 
pelo CONTRATADO.  



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

Parágrafo terceiro-  Animais que realizam o check-in no hotel com aparentes lesões ou doenças crônicas e não 
realizam nenhum tipo de tratamento médico posterior, em caso de piora do estado de saúde durante a 
hospedagem, são de extrema responsabilidade do CONTRATANTE.  

Cláusula 9ª – O CONTRATANTE declara ter conhecimento, de que não obstante todos os cuidados prestados pelo 
CONTRATADO, pode o animal sofrer de estresse, ocasionado pela mudança de ambiente, como consequente 
rouquidão, emagrecimento, diarreias, além de outras manifestações, não cabendo, desta feita nenhuma 
responsabilidade do CONTRATADO.  

Parágrafo primeiro- O CONTRATANTE declara ter conhecimento que algumas raças de cães como shihtzu, lhasa 
apso, pug, bulldog inglês, bulldog francês e gatos como persa, entre outras raças de olhos avantajados, são 
propensos ao desenvolvimento de doenças nos olhos. É de responsabilidade do contratado hospedar o animal com 
a área dos olhos higienizada, sem pelos e com as unhas aparadas para evitar lesões geradas pelo próprio animal 
devido ao estresse da mudança de ambiente.  

Parágrafo segundo - Animais idosos e filhotes com menos de cinco meses são mais propensos a queda de 
imunidade, portanto é permitido ao CONTRATADO, em possíveis casos de inaptidão a hospedagem, não aceitar 
a hospedagem desses grupos de animais.  

Clausula 10ª – Fica estabelecido que o horário de atendimento é de 08:00 as 17:00 de segunda a sexta, e de 08:00 
às 14:00 aos sábados. As diárias vencem ao 12:00, sendo que após este horário conta mais uma diária até 12:00 do 
dia seguinte. Não há atendimento, visitas, entradas e retiradas de animais aos domingos, somente expediente 
interno 

Parágrafo único – Notícias, fotos e vídeos através de WhatsApp, serão enviadas diariamente entre 14:00 e 
16:30 hs - Exceto domingos e feriados, pois os plantonistas ficam somente para cuidar do bem-estar dos 
animais, salvo em emergências que o contato poderá ocorrer em qualquer horário. 

Clausula 11ª- O pagamento poderá ser realizado no check-in ou check-out dos animais, somente em dinheiro ou 
cartão.   

Parágrafo primeiro - Em caso de pacote mensalista, o pagamento da primeira mensalidade deverá ser efetuado no 
ato do check-in.  

Cláusula 12ª-  Cães hospedados com mais de 7 diárias ganharão um banho cortesia do hotel desde que o 
proprietário avise antecipadamente o dia e a data exata da retirada.  

Parágrafo único – O animal hospedado com menos de 7 diárias e o proprietário desejar serviços de banho, será 
cobrado a parte.  

Clausula 13ª- Por ocasião da devolução do animal, este deverá ser devidamente examinado por seu 
proprietário ou responsável, não aceitamos qualquer reclamação posterior.  

E por estarem firmados,    

Belo Horizonte, ____________de___________de_____________    

CONTRATANTE   

_____________________________________________________________________________ 

CONTRATADO    

_____________________________________________________________________________ 


