
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de 

Prestação de Serviços, de um lado, VIVENDO ALÉM 

DO DIVÃ CURSOS VIVENCIAIS LTDA, empresa 

inscrita no CNPJ sob o n° 15.452.679/0001-27, 

representada por Cristiane Coelho Lelis de Oliveira, 

brasileira, casada, psicóloga, CRP n° 04/16622, 

doravante denominada CONTRATADA, e de outro, o(a) 

PARTIPANTE, qualificado(a) no ato da inscrição, 

doravante denominado CONTRATANTE, têm justos e 

acertados o presente contrato, com as seguintes cláusulas 

e condições:  

CLÁUSULA  PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato possui como objeto principal a prestação de serviços, quais sejam, 

treinamentos em desenvolvimento profissional e gerencial, por meio de curso ministrado 

presencialmente pela CONTRATADA, visando a reeducação afetiva, nos moldes definidos 

neste contrato.  

CLÁUSULA  SEGUNDA – DAS AULAS 

O curso será ministrado presencialmente pela CONTRATADA no total de 10 (dez) encontros, 

todos realizados sempre às segundas-feiras de cada semana. Os encontros serão oferecidos em 

dois turnos, manhã ou noite. Cada encontro terá a duração de 03 (três) horas diárias, 08:00 às 

11:00 ou 19:00 às 22:00, totalizado ao final, uma carga horária de aproximadamente 40 

(quarenta) horas. 

CLÁUSULA  TERCEIRA – DA INSCRIÇÃO 

A inscrição poderá ser realizada pelo endereço eletrônico 

http://vivendoalemdodiva.wordpress.com e, somente estará efetivada, após a comprovação do 

pagamento em parcela única, no valor total de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), através de 

depósito bancário, em uma das contas indicadas no mesmo.   

http://vivendoalemdodiva.wordpress.com/


A comprovação da inscrição se dará mediante o envio do comprovante de depósito para o e-

mail vivendoalemdodiva.cris@gmail.com, ressalvada, a confirmação de compensação 

bancária, após 02 (dois) dias úteis subsequentes, caso contrário, será cancelada 

automaticamente.  

CLÁUSULA  QUARTA – DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 

Para solicitar o cancelamento o(a) CONTRATANTE deverá enviar um e-mail para 

vivendoalemdodiva.cris@gmail.com solicitando o cancelamento até às 23h:59min do dia 30 

de abril de 2015. O cancelamento implicará em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

total da inscrição sendo a restituição creditada na conta corrente de titularidade do 

CONTRATANTE ou em outra indicada pelo mesmo. Não haverá previsão, EM NENHUMA 

HIPÓTESE, de devolução do valor da inscrição após o início do curso. 

CLÁUSULA  QUINTA – DO NÚMERO DE PARTICIPANTES 

A CONTRATADA se reserva o direito de não ministrar o curso caso não haja o número 

mínimo de participantes inscritos necessários à sua viabilidade, qual seja, o de 35 (trinta e 

cinco) pessoas. Nesse caso, o valor da inscrição já pago será restituído integralmente.   

CLÁUSULA  SEXTA – DO CERTIFICADO 

Para receber o certificado do curso, o(a) CONTRATANTE deverá obter no mínimo 75% 

(setenta e cinco por cento) de frequência no curso. Atingido o aproveitamento mínimo, o(a) 

CONTRATANTE terá o direito de solicitar a emissão do seu certificado, que estará 

disponível com a CONTRATADA  na primeira semana seguinte ao término do curso. 

CLÁUSULA  SÉTIMA – DOS MATERIAIS DO CURSO 

Fica expressamente proibido o(a) CONTRATANTE: 

I - Modificar os materiais; 

II - Usá-los comercialmente ou de qualquer forma, que não tenha a mesma finalidade do 

objeto deste contrato; 

III - Promover exibições públicas, apresentações, venda ou aluguel; 

IV - Fazer cópias não autorizadas dos materiais, independentemente da finalidade e da citação 

da fonte. 

O(A) CONTRATANTE que violar quaisquer dos itens contidos nesta clausula, estará sujeito 

as penalidades contidas nas Leis 9.609 e 9.610, de fevereiro de 1998. 
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CLÁUSULA  OITAVA – DO USO DA MARCA 

O uso da marca, logo e/ou nome da empresa, pelo(a) CONTRATANTE, em publicidade 

negativa, que cause ou possa vir a causar danos a imagem da empresa, incorrerá no crime 

difamação art. 139 do Código Penal, bem como resultará no dever de indenizar a 

CONTRATADA, pelos danos morais sofridos. 

CLÁUSULA NONA – DA ELEIÇÃO DO FORO 

Fica eleito o foro de Belo Horizonte para dirimir qualquer lide decorrente deste contrato e o(a) 

CONTRATANTE compromete-se a respeitar o presente contrato, zelando pelo princípio da 

boa fé objetiva, o assédio judicial contra a CONTRATADA, sem justo motivo, caracteriza 

ABUSO DE DIREITO, passível de indenização, por todos os prejuízos decorrentes de tal 

assédio. 

E assim por estarem juntos e contratados, na melhor forma de direito, firmam o presente 

contrato. 

 

Imprimir 

Fechar 

 

 

 


