
Contrato de uso
CertifiCação selo Casa saudável pro

www.selocasasaudavel.com.br

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
• a empresa Contratada repre-

senta o selo Casa saudável 
e o HealtHY BuildinG World 
institute em cursos e demais 
empreendimentos, sendo esta 
uma empresa cujos objetivos re-
montam a utilização dos conhe-
cimentos da Biologia da Cons-
trução, que é  uma ciência que 
estuda a relação dos espaços 
com nossa saúde, para obten-
ção de lares mais saudáveis;

• a meta primordial da ideologia 
Casa saudável é modificar o 
ambiente onde vivem e traba-
lham as pessoas, pois enten-
demos que o mundo pode ser 
melhor se os lares forem mais 
saudáveis, as famílias mais har-
mônicas e as pessoas menos 
sujeitas a doenças e dificuldades 
pessoais;

• as partes contratantes, abaixo 
identificadas, após conhecimen-
to prévio do texto deste instru-
mento e compreensão do seu 
sentido e alcance, têm entre 
si, justo e acertado, o presente 
Contrato de prestação de 
serviços para forMação e 
CertifiCação de profissional 
ConforMe os parÂMetros 
“do selo Casa saudável”, en-
tendido que o presente negócio 
jurídico se regulará mediante 
as cláusulas e condições abaixo 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO DE 
PROFISSIONAL CONFORME OS PARÂMETROS “SELO CASA SAUDÁVEL PRO” 

descritas, mutuamente aceitas e 
outorgadas; 

• declaram as partes que quais-
quer diferenças entre eventuais 
propostas anteriores e este Con-
trato foram resolvidas e que caso 
ocorra à alteração de quaisquer 
das condições previstas, esta de-
verá ser formalizada através de 
aditivo Contratual ou de qual-
quer outro documento de natu-
reza semelhante, assinado pelas 
partes e que expressamente al-
tere ou revogue as condições ori-
ginais deste Contrato; e

• Considera-se, a partir deste mo-
mento, para os fins deste con-
trato, as seguintes nomencla-
turas: Contratante - quando 
se referir ao profissional que 
realizará o exame objetivando 
receber a certificação; Contra-
tada – empresa que certificará 
o profissional; site – site da em-
presa Contratada, www.selo-
casasaudável.com.br, onde se-
rão realizados os procedimentos 
de certificação; eXaMe – exame 
teórico obrigatório a ser realiza-
do pelo Contratante; e Curso 
– curso realizado por meio de 
plataforma online no site. 

DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES
CONTRATANTE:

a pessoa fÍsiCa ou a pessoa 
JurÍdiCa que deu o aceite eletrô-

nico, leu e está de acordo com o 
presente contrato de prestação de 
serviços, com as regras de uso e 
com as normas de segurança e pri-
vacidade do selo Casa saudavel, 
doravante denominada simples-
mente “Contratante”

CONTRATADO:
refleCteX CoMerCial ltda, 

pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita no CnpJ/Mf sob o nº 
08.833.193/0001-73, estabelecida 
à rua paraíba, nº1352, sala 1108, 
Bairro funcionários, Belo Horizon-
te/MG, representada na forma de 
seu estatuto social, doravante de-
nominada Contratada.

DOS TERMOS E CONDIÇÕES DO 
CONTRATO
CLÁUSULA 1A – OBJETO DO CON-
TRATO

1.1. o presente contrato tem 
como oBJeto a prestação de 
serviços, pelo Contratado, de 
procedimento objetivando a certi-
ficação de profissional dentro dos 
parâmetros do selo Casa saudá-
vel, recebendo o mesmo, ao final 
e atingindo as metas especificadas 
no presente, o CertifiCado selo 
Casa saudável de profissional, 
denominado daqui por diante de 
selo Casa saudável pro.

1.2. o procedimento de certifica-
ção consiste de execução de teste 1/6
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comprobatório de conhecimentos, 
fornecido por meio de plataforma 
digital disponibilizada aos inscritos 
que efetivaram o devido paga-
mento das taxas de inscrição, bem 
como de obtenção da média espe-
cificada na Cláusula 4ª em exame 
teórico obrigatório. 

CLÁUSULA 2ª - DA FINALIDADE DA 
CERTIFICAÇÃO

2.1. a finalidade da certificação 
é formar um profissional de acor-
do com os parâmetros de ambien-
te saudável e bem estar definidos 
como importantes pelo selo Casa 
saudável, sendo que, após a par-
ticipação e aprovação plena no 
eXaMe a ser realizado, o Contra-
tante estará apto a compreender, 
identificar e auxiliar a criação de 
projetos e obras que atendam aos 
conceitos do selo Casa saudável 
pro.

CLÁUSULA 3ª - DA MATRÍCULA
3.1 - o Contratante declara-se 

ciente de que a matrícula se com-
põe de procedimentos consecuti-
vos e interdependentes consisten-
tes em:
a) preencher o formulário apropria-

do no site, indicando seus dados 
pessoais e quaisquer outros exi-
gidos por esta; e

b) pagamento da totalidade do 
preço, conforme forma de paga-
mento escolhida pelo Contra-
tante, dentre as possibilidades 
especificadas no site ou em 
comunicação direta com a Con-
tratada. 

3.2. a efetivação da matrícula 
significará, para todos os fins, ple-
na concordância com os termos e 
condições deste Contrato, sendo 
considerada como aCeite eletrÔ-
niCo.  

3.3. o Contratante é respon-
sável civil e criminalmente pela ve-
racidade dos dados, declarações, 

informações e documentos que 
fornecer e pelas consequências 
que deles advierem. 

CLÁUSULA 4ª - DA APROVAÇÃO E 
OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO

4.1. para ser aprovado e obter a 
certificação selo Casa saudável 
pro o Contratante deverá:
a) formalizar o procedimento de 

matrícula completamente, con-
forme definido na Cláusula 3.1;

b) ter efetivamente quitado a inte-
gralidade do valor devido a Con-
tratada; e

c) se submeter a exame teórico, 
devendo alcançar a média míni-
ma de 70% (setenta por cento) 
de acertos. 

4.1.1. Caso o Contratante não 
preencha os requisitos especifica-
dos na Cláusula 4.1 não receberá a 
certificação profissional selo Casa 
saudável pro.

4.2. o exame teórico será reali-
zado pela internet por meio de link 
eletrônico enviado pela Contra-
tada para o email do Contratan-
te, cujo objetivo é avaliar o nível de 
conhecimento sobre a construção 
saudável, os parâmetros de certi-
ficação de projetos e ambientes e 
demais ferramentas correlatas ao 
processo de avaliação de projetos 
e ambientes. 

4.2.1. o exame teórico será con-
feccionado e corrigido por comissão 
julgadora formada por profissionais 
da empresa Contratada, sendo o 
resultado do exame enviado para o 
email cadastrado do Contratante 
no período máximo de 30 (trinta) 
dias após a realização do exame, 
sendo considerada a data do envio 
do email pela Contratada como a 
data de publicação. 

4.2.2. em caso de reprovação 
no exame teórico, o Contratan-
te poderá encaminhar a comissão 
julgadora um recurso administrati-
vo informando dos motivos pelos 

quais deveria ser modificada sua 
pontuação e, eventualmente, o 
mesmo deveria ser aprovado.

4.2.3. a comissão julgadora de-
verá julgar o recurso administrati-
vo apresentado no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias a contar data de 
solicitação formal feita pelo Con-
tratante através do site da Con-
tratada.

4.3. fica o Contratante, ex-
pressamente cientificado, que o 
presente contrato é formalizado 
de forma a garantir a licitude do 
sistema de aprovação, sendo que 
o pagamento do valor contratado 
não dá Garantia de aprovação 
ao mesmo, sendo obrigatório que 
este alcance a meta mínima espe-
cificada na Cláusula 4.1. 

CLÁUSULA 5ª - DO ACESSO AO CURSO
5.1. o eXaMe estará disponível 

ao Contratante no site www.
casasaudavel.com.br, ou em plata-
forma digital por ela designada, in-
dependentemente de sua partici-
pação ou realização das atividades 
propostas, e passa a integrar este 
Contrato como se aqui estivesse 
transcrito. 

5.2. após a efetivação da matrí-
cula pelo Contratante nos mol-
des da cláusula 3.1 supra, a Con-
tratada disponibilizará acesso ao 
curso no site, ou em plataforma di-
gital por ela designada ,cujo acesso 
será restrito e se dará por meio de 
login e senha, os quais serão de 
uso pessoal e intransferível. 

5.3. a senha garantirá acesso 
exclusivamente ao conteúdo do 
eXaMe contratado e pelo prazo de 
duração previsto para o mesmo, 
sendo bloqueada imediatamen-
te após expirado o prazo previsto 
para duração do eXaMe, conforme 
descrito no site da Contratada, 
ou por forma de proposta individu-
alizada enviada ao Contratante. 

5.4. a senha é de uso pessoal 
e intransferível do Contratante, 
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sendo a guarda de sua exclusiva 
responsabilidade, que responderá 
pela utilização indevida da mesma 
e por todos os danos e prejuízos 
decorrentes da disponibilização a 
terceiros, seja com intuito de aufe-
rir lucro ou não. 

5.5. todo o conteúdo disponibi-
lizado para o eXaMe, seja áudio-
-visual ou escrito, é de propriedade 
exclusiva da Contratada e pro-
tegido pela legislação nacional de 
propriedade intelectual, ficando 
vedada a reprodução, transmissão, 
divulgação, armazenamento e exi-
bição, de toda e qualquer forma, 
seja total ou parcial, à exceção da 
utilização particular e para uso ex-
clusivo do Contratante nos ter-
mos do presente Contrato. 

5.5.1. o Contratante declara-
-se ciente de que qualquer tipo de 
reprodução do material disponibi-
lizado no site pela Contratada, 
seja através de exibição pública 
ou não, parcial ou total, indepen-
dentemente da intenção de auferir 
lucro, o sujeitará às sanções civis e 
criminais cabíveis, sem prejuízo do 
dever de indenizar a Contrata-
da por todos os danos e prejuízos 
causados. 

5.5.2. Caso seja constatado o uso 
indevido do conteúdo eXaMe pelo 
Contratante a Contratada po-
derá, apurando-se as devidas res-
ponsabilidades, bloquear imediata-
mente a senha de acesso, cancelar 
motivadamente o presente contra-
to, sem prejuízo da apuração das 
perdas e danos causados. 

5.6. o Contratante declara-se 
ciente e concorda que o acesso 
ao conteúdo do eXaMe não guar-
da relação com o valor contratado 
para fins de obtenção da certifica-
ção.

CLÁUSULA 6ª - DO VALOR E FORMA 
DE PAGAMENTO

6.1. o valor global a ser pago 
pelo Contratante ao Contrata-

do para a execução dos serviços 
definidos na Cláusula 1ª, será de 
r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais), os quais poderão ser pagos, 
alternativamente, da seguinte ma-
neira, conforme opção do Contra-
tante quando do momento da re-
alização da matrícula: 
a) pagamento por meio eletrônico 

através do site da Contratada, 
ou plataforma digital por ela es-
pecificada.

b) por depósito ou transferência 
bancária para a conta: titular: 
reflectex comercial ltda, Banco: 
BradesCo, agência: 6614, Conta 
Corrente, CnpJ: 08.833.193/0001-
73.

6.2. no caso de pagamento por 
meio de depósito em conta, con-
forme especificado na Cláusula 6.1, 
b, deverá o Contratante enviar o 
comprovante do depósito escane-
ado  para o email financeiro@se-
locasasaudavel.com.br, sendo que, 
após a verificação efetiva do pa-
gamento pela Contratada, será 
encaminhado para o email cadas-
trado do Contratante um recibo 
do valor pago.

6.3. fica impedido o Contra-
tante de solicitar qualquer tipo de 
ressarcimento do valor pago, sob 
qualquer justificativa.

6.4. o não recebimento do selo 
Casa saudável pro, por reprova-
ção do candidato, não dá ensejo ao 
Contratante de receber o valor 
pago de volta, tendo em vista o 
objeto do referido contrato.

6.5. todos os pagamentos que fo-
rem realizados pelo Contratante 
somente serão considerados para 
fins de quitação da parcela após a 
devida compensação bancária.

6.6. o Contratante concorda 
expressamente que à Contrata-
da poderá negociar, descontar ou 
apresentar para resgate via co-
brança bancária, os cheques e/ou 
notas promissórias recebidos.

CLÁUSULA 7ª - DO INADIMPLEMENTO
7.1. a falta de pagamento, nos 

seus respectivos vencimentos, de 
qualquer parcela do preço ou en-
cargo assumidos neste instrumen-
to, sujeitará o Contratante em 
mora, independente de notificação 
judicial ou extrajudicial, ficando o 
mesmo responsável pelo paga-
mento das seguintes penalidades:
a) atualização monetária, de acor-

do com a variação acumulada 
da taxa referencial, pro rata dia, 
desde a data do vencimento da 
prestação até a data efetiva do 
pagamento;

b) Juros de mora de 1% (hum por 
cento) ao mês, ou fração, calcu-
lado dia a dia, incidindo sobre o 
valor do principal atualizado mo-
netariamente; 

c) Multa de 10% (dez por cento), 
calculada sobre o valor da pres-
tação em atraso atualizado e já 
acrescido dos juros citados na 
alínea “a”supra; e

d) todas as despesas necessárias 
para efetivação da cobrança 
como taxa de protesto do título 
em cartório, honorários advoca-
tícios no importe de 20% (vinte 
por cento), despesas judiciais, 
etc. 

7.2. Caso seja constatado qual-
quer atraso ou inadimplemen-
to dos pagamentos por parte do 
Contratante estará o mesmo 
impedido de se utilizar do selo 
Casa saudável pro até a devida 
regularização do débito, podendo 
o mesmo incorrer, além das multas 
por atraso no pagamento especifi-
cadas nesta Cláusula, nas sanções 
especificadas na Cláusula 9.1.2 des-
te. 

7.3. o pagamento das penalida-
des especificadas no presente não 
impede a cobrança do débito em 
atraso.

7.4. em caso de ajuizamento de 
medida judicial para cobranças de 
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débitos por parte da Contratada, 
ficará o Contratante responsável 
pelo pagamento de honorários ad-
vocatícios à base de 20% (vinte por 
cento), além das custas e demais 
despesas processuais.

7.5. se a Contratada não apli-
car quaisquer das penalidades re-
tro mencionadas, essa atitude será 
tida como ato de simples tolerância 
e liberalidade, não implicando em 
novação, renúncia ou alteração de 
qualquer avença, permanecendo 
todas as cláusulas contratadas em 
pleno vigor.

7.6. Considera-se em mora e em 
inadimplemento, para os fins da 
Cláusula 7.1 retro, quando o Con-
tratante cancelar o pagamento 
realizado por meio virtual no site 
da Contratada, ou em platafor-
ma digital por ela designada para 
tal fim, sendo devido o valor total e 
as penalidades especificadas nesta 
Cláusula até a data do efetivo pa-
gamento. 

CLÁUSULA 8ª - DO SELO CASA SAU-
DÁVEL PRO

8.1. o selo Casa saudável pro é 
a certificação conferida a profissio-
nais que são capazes de aliar a sua 
especialidade aos parâmetros da 
certificação conferidos pelo selo 
Casa saudável objetivando criar 
ou manter espaços saudáveis em 
sua interação com a vida humana. 

8.2. destaca-se que o selo Casa 
saudável pro não confere ao pro-
fissional o conhecimento ou capa-
citação necessária para substituir 
qualquer aconselhamento médico 
ou de especialistas em saúde, ou 
qualquer aconselhamento técnico 
em projetos e edificações ou de 
especialistas em arquitetura, enge-
nharia, e especialidades correlatas.

CLÁUSULA 9ª - DA UTILIZAÇÃO DO 
SELO CASA SAUDAVEL PRO 

9.1. a utilização do selo Casa 
saudável pro é plenamente de-

finida no Manual de utilização em 
anexo, o qual se torna parte inte-
grante do presente contrato para 
todos os fins.

9.1.1. o selo Casa saudável 
pro é de propriedade exclusiva da 
Contratada e protegido pela le-
gislação nacional de propriedade 
intelectual, devendo sua utiliza-
ção observar as regras contidas no 
referido Manual de utilização em 
conjunto com os termos especifi-
cados no presente contrato.

9.1.2. fica expressamente veda-
da a utilização, vinculação, repro-
dução, transmissão, divulgação, ar-
mazenamento ou exibição, de toda 
e qualquer forma, total ou parcial, 
independentemente da intenção 
de auferir lucro, do selo Casa 
saudável pro em desconformi-
dade com as condições e termos 
previstos no Manual de utilização 
e neste contrato, sendo que, em 
caso de descumprimento, ficará o 
Contratante sujeito a:
a) pagamento de multa pecuniária 

por descumprimento contratual 
no valor de r$ 50.000,00 (cin-
quenta mil reais);

b) sanções cabíveis de acordo com 
a legislação, como administrati-
vas, cíveis e criminais; e

c) indenizar a Contratada por to-
dos os danos e prejuízos causa-
dos. 

9.2. a utilização do selo Casa 
saudavel pro pelo Contratante 
possui a validade de 2 (dois) anos 
após sua concessão pela Contra-
tada.

9.2.1. durante os 2 (dois) anos de 
validade do selo Casa saudavel 
pro, para manter sua validade, o 
Contratante deverá, obrigatoria-
mente, realizar os cursos de atua-
lização oferecidos pela Contrata-
da, os quais serão fornecidos sem 
qualquer custo para o mesmo.  
a) os cursos acima informados, os 

quais não serão cobrados, serão 

apenas para os fins de atuali-
zação de conhecimentos refe-
rentes especificamente ao selo 
Casa saudável pro, e assim 
serão especificados, não abran-
gendo os demais cursos e even-
tos realizados pela Contrata-
da.   

9.2.2. o prazo de utilização do 
selo Casa saudável pro pelo 
Contratante pode ser renova-
do, sendo necessária a realização 
de novo eXaMe para avaliação de 
conhecimentos bem como do pa-
gamento do valor referente à taxa 
de renovação, conforme tabela ex-
pressa no site. 

9.2.3. Com o encerramento ou 
cancelamento da utilização do 
selo Casa saudável pro pelo 
Contratante, por qualquer moti-
vo, deverá este paralisar, de ime-
diato, toda a divulgação envolven-
do suas atividades profissionais 
com vinculação ao selo, estando 
sujeito, em caso de não o fazê-lo, 
as sanções previstas na Cláusula 
8.1.2 supra.

9.3. o selo Casa saudavel 
pro é conferido individualmente 
ao Contratante, sendo vedada a 
sua utilização e divulgação de for-
ma genérica e global por empresa 
ou grupo de profissionais, como, 
por exemplo, em divulgação que 
leve a crer que os demais profis-
sionais ali especificados também 
possuam a certificação e o selo, ou, 
ainda a titulo de exemplo, em di-
vulgação que leve a crer que uma 
determinada edificação, ou produ-
to, possuem o selo, uma vez que 
há uma certificação específica para 
cada um destes casos.

9.4. o presente contrato é firma-
do como uma atividade de risco, 
sem qualquer garantia de obtenção 
de lucro, aumento de produtivida-
de ou melhoramento da imagem 
profissional do Contratante, não 
conferindo ao mesmo qualquer di-
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reito a indenização ou ressarcimen-
to posterior caso isso não ocorra. 

9.5. É possível a utilização do 
selo em sua versão digital, confor-
me definido no Manual de utiliza-
ção supra mencionado.

CLÁUSULA 10 - DA DIVULGAÇÃO 
DO PROFISSIONAL/CONTRATANTE 
PELA CONTRATADA 

10.1. o Contratante autoriza 
expressamente a Contratada a 
divulgar seus dados, informações, 
imagens, etc., em qualquer tipo de 
mídia, sem qualquer ônus.
a) a divulgação dos dados do Con-

tratante pela Contratada 
será realizada por esta, a seu cri-
tério e conveniência, não geran-
do direito adquirido ou expecta-
tiva de direito ao Contratante 
caso este tenha ou não os seus 
dados divulgados;

b) É de inteira responsabilidade do 
Contratante a veracidade e a 
qualidade dos materiais envia-
dos para divulgação pela Con-
tratada;

c) a Contratada se reserva ao di-
reito de restringir o tamanho do 
texto a ser utilizado no material 
publicitário a ser desenvolvido, 
bem como o de não divulgar 
partes ou totalidades de tex-
to e imagens, sem que isso dê 
ao portador do selo o direito de 
sentir-se de alguma forma preju-
dicado; e

d) a Contratada reserva-se o di-
reito de descartar material consi-
derado impróprio.

e) o Contratante autoriza, desde 
já, o uso de sua marca, seu res-
pectivo logotipo e/ou logomarca, 
ícones e/ou slogans, nas campa-
nhas publicitárias desenvolvidas 
pela Contratada.

CLÁUSULA 11 - DOS DIREITOS E DE-
VERES DO CONTRATANTE

11.1. são obrigações da Contra-
tante:

a) realizar os pagamentos na for-
ma e prazo avençados;

b) apresentar corretamente os da-
dos e informações solicitados; 

c) utilizar o selo em conformidade 
com as condições e termos es-
pecificados no Manual de utiliza-
ção, em anexo, e neste contrato; 

d) da ConfidenCialidade - todas 
as informações obtidas durante 
a prestação de serviços estão 
protegidas por sigilo profissio-
nal, nos termos da lei, devendo o 
Contratante informar e divul-
gar apenas o necessário ao seu 
exercício profissional; e

e) dos direitos autorais - os 
documentos e informações aos 
quais o Contratante terá aces-
so por meio deste contrato são 
protegidos por direitos autorais 
que pertencem de forma exclu-
siva a Contratada, podendo 
serem utilizados apenas para os 
fins a que se destinam.

f) informar aos clientes, em suas 
negociações e contratos, que 
não representa, de qualquer ma-
neira, a Contratada ou o selo 
Casa saudável pro, sendo en-
tidades completamente distin-
tas, e não tendo a Contratada 
qualquer responsabilidade por 
seus atos. 

11.2. É vedado ao Contratante:
a) a utilização do selo em catego-

ria diferente a qual fora outor-
gado. ex. selo Casa saudável 
pro, que é referente ao profis-
sional, sendo utilizado como selo 
de certificação de projeto ou de 
obra; 

b) a utilização do selo de forma 
contrária as condições especifi-
cadas no Manual de utilização e 
neste contrato, bem como com 
prazo de validade vencido; 

c) a utilização do selo sem indica-
ção de propriedade intelectual 
do autor, ora Contratada;

d) se apresentar como represen-

tante do selo Casa saudável 
junto a clientes, fornecedores e 
demais terceiros;

11.2.1. a não observação das ve-
dações acima implica ao Contra-
tante a imposição das sanções es-
pecificadas na Cláusula 9.1.2 supra.

CLÁUSULA 12 - DA NATUREZA JURÍ-
DICA DO CONTRATO

12.1. a presente contratação não 
guarda qualquer relação com vín-
culo empregatício ou societário 
entre as partes, grupo econômico, 
empresa interposta, representação 
comercial ou profissional, etc, sig-
nificando tão somente Contrato de 
prestação de serviços de Certifica-
ção regido pelas normas do direito 
privado. 

12.2. todos os contratos firma-
dos pelo Contratante serão de 
sua inteira responsabilidade, isen-
tando a Contratada de qualquer 
responsabilidade, seja de qualquer 
natureza.

12.3. a certificação conferida ao 
profissional apenas atesta que o 
mesmo tem conhecimento para 
atuar de acordo com os parâmetros 
definidos pelo selo Casa saudá-
vel pro, não vinculando a Contra-
tada, de forma alguma, aos proje-
tos e negociações realizadas pelo 
Contratante, estando esta, assim, 
isenta de qualquer responsabilidade 
pelos atos praticados por este. 

12.4. a desvinculação do Contra-
tante e da Contratada é absoluta 
em relação aos projetos desenvolvi-
dos pelas partes, sendo que a certi-
ficação conferida pela Contratada 
não torna o  Contratante par-
te do quadro funcional da mesma 
nem estabelece qualquer tipo de 
relação comercial ou de represen-
tatividade, sendo que nenhum va-
lor será repassado da contratada ao 
profissional, por protocolo de proje-
tos e solicitações das demais certifi-
cações, nem a contratada receberá 
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qualquer valor ou percentual sobre 
as consultorias que este profissional 
vier a prestar a terceiros.

CLÁUSULA 13 - DA RESCISÃO CON-
TRATUAL 

13.1. É vedada a rescisão unila-
teral do presente contrato, exceto 
nos casos especificados no mesmo.

13.2. sem prejuízo das demais 
disposições previstas neste Contra-
to, a Contratada poderá rescindir 
imediatamente o presente instru-
mento caso o Contratante esteja 
inadimplente com qualquer de suas 
obrigações financeiras relaciona-
das a este contrato, nos termos da 
cláusula 6ª, estando sujeito as pe-
nalidades especificadas na Cláusula 
7ª, sem prejuízo das demais medi-
das judiciais cabíveis. 

13.3. Caso o Contratante infrin-
ja qualquer das cláusulas ou condi-
ções do presente contrato, poderá 
a Contratada rescindir imediata-
mente o presente instrumento, es-
tando o Contratante ainda sujei-
to as penalidades especificadas na 
Cláusula 9.1.2. 

13.4. o presente contrato poderá 
ser rescindido também por acordo 
bilateral de vontade, caso haja co-
mum acordo entre as partes, for-
malizado neste caso por escrito e 
por meio de termo de encerramen-
to de contrato (distrato).  

CLÁUSULA 14 - DO FORO COMPE-
TENTE

13.1. fica eleito o foro da Comarca 
de Belo Horizonte/MG como com-
petente para dirimir qualquer con-
trovérsia ou ação judicial oriunda 
do presente contrato, ainda que 
diverso seja, ou venha a ser, e ex-
cluindo qualquer tipo de foro prefe-
rencial ou especializado. 

CLÁUSULA 15 - DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS 

15.1. o presente instrumento pas-
sa a ter plena validade a partir do 

aceite eletrônico do Contratante, 
formalizado no momento da efeti-
vação da matrícula, sendo conside-
rada esta a data de assinatura ele-
trônica, chamada aceite, para todos 
os fins.

15.2. o Contratante declara 
ter lido previamente este contrato 
e o Manual de utilização do selo, 
concordado com todos os seus ter-
mos e condições, dando seu aCeite 
eletrÔniCo, o Qual representa 
ConCordÂnCia CoM as Cláusu-
las do Contrato de prestação 
de serviços para CertifiCação 
de profissional ConforMe os 
parÂMetros “selo Casa saudá-
vel”

15.3. a omissão ou tolerância das 
partes em exigir o estrito cumpri-
mento dos termos e condições 
deste contrato, não constituirá no-
vação ou renúncia, nem afetará 
os seus direitos, que poderão ser 
exercidos a qualquer tempo.

15.4. as partes contratantes de-
claram para todos os fins que sua 
manifestação é livre de quaisquer 
vícios ou coação.

15.5. as partes contratantes de-
claram para os devidos fins que o 
verso das páginas do presente con-
trato, caso impresso, encontram-se 
em branco, e que, qualquer alte-
ração ou inclusão de cláusulas re-
lativas ao presente contrato será 
efetuada por meio de aditivo con-
tratual, não sendo válidas cláusulas 
escritas a mão ou inseridas através 
de máquina de escrever. 

15.6. na hipótese de qualquer 
cláusula, termo ou disposição des-
te instrumento ser declarado nulo, 
tal nulidade não afetará quaisquer 
outras cláusulas, termos ou dispo-
sições aqui contidas, as quais deve-
rão permanecer em pleno vigor e 
efeito.

e assim, por estarem de pleno 
acordo, justos e contratados, cien-
tes de todas as cláusulas e condi-

ções do presente Contrato, por li-
vre e espontânea vontade e sem 
qualquer tipo de vício ou coação, as 
partes, por meio de aceite eletrô-
nico, firmam o presente Contrato 
de prestação de serviços para 
CertifiCação de profissional 
ConforMe os parÂMetros “selo 
Casa saudável”. 
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