
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO 4º CONGRESSO INTERNACIONAL 
PARA PIERCERS PROFISSIONAIS DO GRUPO DE ESTUDOS DE PIERCING 
DO BRASIL – DE 23 A 27 DE AGOSTO DE 2020. 
 
 
 
Pelo presente instrumento, o CONTRATANTE, cadastrado eletronicamente 
(IP) no site www.safepiercing.com.br celebra por meio eletrônico – internet – 
o presente contrato com GRUPO DE ESTUDOS DE PIERCING DO BRASIL 
(ANDRE LUIS FERNANDES) inscrito no CPF sob nº 164254 , doravante 
designado CONTRATADO; 
 
 
CLÁUSULA 1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
Para os devidos fins informativos e de integração da relação contratual, 
declara o CONTRATANTE; 
 
1.1 - Estar ciente que o presente Contrato é pessoal e intransferível, e feito 
exclusivamente através da Internet pelo site www.safepiercing.com.br, onde 
todas as informações necessárias e de interesse do CONTRATANTE serão 
divulgadas. 
 
CLÁUSULA 2 - DO OBJETO 
 
2.1 - O objeto deste Contrato consiste na participação do evento denominado 
CONGRESSO INTERNACIONAL PARA PIERCERS PROFISSIONAIS DO GEP, 
que será realizado nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de agosto de 2020 pela 
CONTRATADA, no HOTEL SALVETTI, na cidade de São Sebastião, praia de 
Boracéia/SP, na qual o CONTRATANTE, participará como aluno, cursando as 
aulas previamente escolhidas pelo CONTRATANTE dentre as opções 
disponibilizadas pela CONTRATADA, no aplicativo do evento de acordo com 
a disponibilidade vagas. 
 
2.2 - Com a presente contratação e pagamento, o CONTRATANTE estará 
autorizado a participar do citado evento, na condição de aluno. 
 
2.3 – Está incluso no pacote do evento e de responsabilidade da 
CONTRATADA o transporte por meio de ônibus executivo (fretamento), para 
o Hotel Salvetti (local do evento) na data do dia 23 de agosto, com horário e 
local de saída dos ônibus de São Paulo a serem informados posteriormente 
pela CONTRATADA.  



2.4 – Está incluso no pacote do evento e de responsabilidade da 
CONTRATADA o transporte por meio de ônibus executivo (fretamento), para 
retorno à cidade de São Paulo, após o término do evento, na data do dia 27 
de agosto, com horário de saída do Hotel Salvetti a ser informado pela 
CONTRATADA. 
 
2.5 - Está incluso no pacote do evento a hospedagem durante os dias do 
evento, em quarto compartilhado, sendo com 4 ou 2 pessoas, de acordo com 
o que foi escolhido e pago pelo CONTRATANTE. 
 
2.6 - O pacote do evento também inclui as refeições de café da manhã, 
almoço e jantar, com bebedouros com água disponíveis para consumo (outras 
bebidas não estão incluídas no pacote). 
 
 
CLÁUSULA 3 - DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
Por força do presente instrumento, obriga-se o CONTRATANTE a: 
 
3.1 - Realizar o pagamento da remuneração devida à CONTRATADA, nos 
prazos, valores e condições devidamente ajustadas; 
 
3.2 - Manter em atividade e em constante acesso a sua conta de e-mail 
(correio eletrônico) informada no cadastro, enquanto viger este pacto, e, caso 
haja necessidade de alterá-la, que o faça através do email 
gep.safepiercing@gmail.com 
 
3.3 – Assim que for solicitado pela CONTRATADA, cadastra-se no Aplicativo 
do Evento (APP) e acessá-lo periodicamente para ter acesso as todas 
informações pertinentes ao evento. 
 
3.4 - Utilizar-se dos serviços ora contratados, respeitando as normas de 
conduta, moral e bons costumes, bem como atentar-se aos horários de 
realização, início e encerramento de cada atividade, dados esses que serão 
previamente informados e divulgados pela CONTRATADA por meio do 
aplicativo do evento. 
 
3.5 - Responsabilizar-se civil e criminalmente, por seus atos cometidos no 
ônibus de transporte ao evento, bem como no interior do HOTEL SALVETTI, 
perante a CONTRATADA e/ou terceiros. 
 



3.6 - Respeitar as normas de conduta do GRUPO DE ESTUDOS DE 
PIERCING, que serão divulgados previamente pela CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA 4 - DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Obriga-se a CONTRATADA a: 
 
4.1 - Prestar adequadamente todos os serviços previstos neste instrumento. 
 
4.2 - Manter o CONTRATANTE ciente das informações necessárias ao 
cumprimento do objeto deste contrato, seja através do website da 
CONTRATADA e/ou por correio eletrônico destinado ao e-mail daquele e/ou 
pelo aplicativo do evento. 
 
4.3 - Zelar para o bom cumprimento deste contrato em atenção aos princípios 
da boa-fé objetiva e função social da presente relação jurídica. 
 
 
CLÁUSULA 5 - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
5.1 - Em contraprestação pelos serviços a serem prestados, pagará o 
CONTRATANTE o preço indicado pelo evento, de acordo com os valores 
publicados no site da CONTRATADA. 
 
5.2 - Declara e reconhece o CONTRATANTE que, ao longo do tempo até a 
realização do EVENTO, novas ofertas e condições de pagamento poderão 
surgir para novos adquirentes do evento, sem que haja qualquer interferência 
ou necessária repactuação do presente Contrato, salvo autorização expressa 
pela CONTRATADA. 
 
5.3 - A efetivação da operação completa de aquisição da prestação dos 
serviços objeto deste compreende os seguintes passos: inscrição no site, 
escolha da forma de pagamento, preenchimento dos dados cadastrais, 
recepção, leitura e anuência do teor deste contrato e pagamento integral do 
valor ou do primeiro boleto, de acordo com a opção de pagamento escolhida 
no ato da inscrição e ofertadas pela CONTRANTE. 
 
5.4 - Ao escolher a opção de PAGAMENTO PARCELADO POR BOLETO, a 
CONTRATADA estipulará a data de pagamento do devido boleto, oferecendo 
o prazo de até 5 dias de pagamento após a emissão do boleto. O atraso no 
pagamento acarretará em multa de 1% ao dia sobre o valor do boleto, tendo 



o CONTRATANTE até 30 dias para pagar, caso contrário perderá direito a sua 
vaga, sem possibilidade de nova inscrição no evento. 
 
CLÁUSULA 6 -  DA POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DO CONTRATANTE 
E DEVOLUÇÃO DE VALORES 
 
6.1 - Poderá o CONTRATANTE manifestar sua desistência devidamente 
justificada e encaminhada à CONTRATADA através do email: 
gep.safepiercing@gmail.com 
 
6.2 - É expressamente proibido, sob qualquer hipótese, inclusive nos casos de 
desistência, a transferência de inscrição (vaga) para terceiros. A inscrição no 
evento é pessoal e intransferível. Fica a cargo da CONTRATADA decidir o que 
fará com a vaga do CONTRATANTE que desistiu de ir ao evento. 
 
6.3 – Caso a CONTRATADA aceite a desistência, a mesma adotará as 
providências para devolução ao CONTRATANTE: 

 
a) do valor principal pago, descontado o montante correspondente a 

50% (cinquenta por cento) incidente sobre o valor total da compra cancelada, 
no caso de cancelamentos efetuados no prazo máximo de 60 dias antes da 
abertura do evento; e 
 

b) do valor principal pago, descontado o montante correspondente a 
70% (setenta por cento) para os casos de desistência formalizados entre o 31° 
(trigésimo primeiro) e o 10° (décimo) dia anterior a realização do evento 
 
6.4 - A devolução será disponibilizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
úteis, contados da anuência ao pedido de desistência, através de transferência 
bancária em favor do desistente, conforme dados de conta informados no 
requerimento de cancelamento ou outro modo acordado entre as Partes. 
 
6.5 - Em hipótese alguma será aceita desistência faltando menos de 10 (dez) 
dias para a realização do evento. 
 
6.6 - O CONTRATANTE poderá desistir em até 7 (sete) dias após a data da 
aquisição (inscrição) ou do pagamento do primeiro boleto (nos casos de 
parcelamento), nestes casos o valor pago será devolvido integralmente, 
descontando as taxas cobradas pelos meios de pagamento. 
 
6.7 - Uma vez caracterizada a desistência, uma eventual nova solicitação de 
inscrição do CONTRATANTE dependerá de requerimento específico feito por 



email disponibilizado no site da CONTRATADA a qual deliberará pela 
viabilidade da mesma, e, assim sendo, indicará o procedimento a ser adotado. 
 
6.8 - Não se utilizando o CONTRATANTE dos direitos previstos nesta cláusula, 
na forma e prazos estipulados, considerar-se-á perfeita a obrigação contraída 
no presente Contrato, sem direito a qualquer indenização ou ressarcimento. 
 
 
CLÁUSULA 7 - DA CONDUTA DO CONTRATANTE 
 
7.1 - Na hipótese de qualquer infração, cometimento de ato ilícito, 
perturbação da ordem e tumulto no ambiente de realização do evento, será o 
CONTRATANTE conduzido a retirar-se, perdendo imediatamente o direito à 
participação e acesso ao evento, além do ressarcimento de qualquer valor 
pago. 
 
 
CLÁUSULA 8 - DA RESCISÃO 
 
8.1 - Este Contrato será rescindido nos seguintes casos, sem necessidade de 
qualquer tipo de notificação, seja esta judicial ou extrajudicial:  
 
8.1.1 -  Por disposição das Partes em comum acordo, nos termos previstos na 
cláusula 7ª 
 
8.2- Por qualquer infração contratual, especialmente:  
 

a) Na hipótese de preenchimento da ficha cadastral pelo 
CONTRATANTE, com dados que não correspondam a sua pessoa;  
 

b) Se o CONTRATANTE ocasionar desordem envolvendo-se ; e  
 

c) Na hipótese de o CONTRATANTE danificar ou destruir utensílios, 
equipamentos e demais componentes do patrimônio da CONTRATADA 
durante a prestação ao prestação dos serviços objeto deste.  
 
8.3 - Assistirá à CONTRATADA direito à rescisão do Contrato, mediante 
simples comunicação, em caso de atraso de qualquer das parcelas do 
pagamento por mais de 30 (trinta) dias. 
 
 
CLÁUSULA 9 - DA VIGÊNCIA  



9.1 -  O presente contrato inicia sua vigência mediante a recepção pela 
CONTRATADA da confirmação da anuência e finalização da transação, 
representada pelo recebimento pela CONTRATADA da sua assinatura 
eletrônica (IP-INTERNET PROTOCOL) e confirmada por meio de mensagem 
eletrônica enviada ao seu e-mail, estando esta condicionada à confirmação do 
pagamento da 1ª parcela ou pagamento total, finalizando-se com o término 
da realização do evento.  
 
9.2. Caso o pagamento da 1ª parcela não se confirme na data do seu 
vencimento, este contrato poderá ser automaticamente extinto. 
 
CLÁUSULA 10 - FORÇA MAIOR  
 
10.1 - Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de 
responsabilidades das Partes, na forma do Artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro.  
 
10.2 - Caso o evento deixe de ser realizado por qualquer motivo 
comprovadamente de caso fortuito ou força maior (raios, fortes chuvas, 
incêndio, enchentes, queda de barragens e etc.), bem como por atos de 
intervenção do poder público, que não sejam motivados por infração da 
CONTRATADA, estará esta isenta de qualquer responsabilidade, bem como 
não será efetuada a devolução dos valores pagos pelo CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 11 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1 - É dever do CONTRATANTE informar à CONTRATADA acerca de toda e 
qualquer alteração relativa a seus dados, seja relativo ao seu nome, bem como 
correção de RG, CPF.  
 
11.2. O fato de qualquer Cláusula deste Contrato ser considerada nula ou 
tornada sem efeito, não implicará em nulidade do restante do Contrato, que 
permanecerá em vigor, sem que haja qualquer solução de continuidade dos 
direitos e obrigações nele acordados e não afetados pela(s) Cláusula(s) 
tornada(s) sem efeito.  
 
11.3. As partes declaram estar cientes de que o foro competente para análise 
e solução de todas as controvérsias advindas do presente contrato é o foro do 
local da execução dos serviços, qual seja o foro da Comarca de São Paulo, SP 
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se 
tornar.  
 



11.4. O CONTRATANTE declara ter recebido o presente termo pela internet, 
lido e compreendido seu inteiro teor, redigido em linguagem clara e 
consciente dos direitos e condicionantes que limitam o cumprimento do seu 
objeto, anuindo com todos os seus termos, tendo em vista que o 
prosseguimento e finalização da contratação pela internet exige, 
necessariamente, que se tenha o acesso a esta parte final do documento.  
 
11.5. E por estarem assim justos e contratados, assinam eletronicamente ao 
concordar com o presente instrumento, marcando “aceito” no ato da compra, 
nos termos contido neste. 
 
 
 
 
	


