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C ONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS  
 

PLANO CLUBE DA BELEZA  
 
 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, a CONTRATADA, MG HAIR & ESTÉTICA; 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
17.718.873/0001-37, com sede na Rua Landel de Moura, 897,Porto Alegre,RS; 
E, de outro lado, CONTRATANTE ____________________________________, 
brasileira, maior, inscrita no CPF:______________________, residente e 
domiciliada na 
_____________________________________________________________________ 
 
As partes qualificadas acima, tem entre si, justo e contratado este 
instrumento mediante as cláusulas e condições que seguem: 
 
DO OBJETO 
 
Cláusula 1ª: Por este instrumento a CONTRATANTE adquire o pacote de 
tratamento CLUBE DA BELEZA, fornecido pela CONTRATADA, através de 
profissionais regularmente habilitados, o qual inclui os seguintes 
serviços: 
 

• Massagem modeladora; 
• Massagem relaxante; 
• Massagem com pedras quentes; 
• Massagem com bambuterapia; 
• Drenagem linfática; 
• Manta térmica; 
• Endermoterapia; 
• Rádiofrequência; 
• ShockWave (ondas de choque); 
• Ultrassom; 
• Lipocavitação; 
• Corrente russa; 
• Pump Up; 
• 1 sessão de Criolipólise (unilateral ou bilateral).  

 
Parágrafo único: A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços de estética à 
CONTRATANTE, com aplicação de métodos e equipamentos próprios, objetivando 
apenas o tratamento corporal da CONTRATANTE, nos termos das condições 
gerais contidas nesse instrumento. 
 
Cláusula 2ª: Com a aquisição do pacote CLUBE DA BELEZA, a CONTRATANTE 
terá direito a escolher 06 (seis) sessões, mensalmente, dentre os listados 
na cláusula Primeira, durante a vigência do presente contrato. 
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Parágrafo único: Os serviços não são cumulativos, ou seja, caso a 
CONTRATANTE não utilize as 06 (seis) sessões dentro do mês, os serviços 
não utilizados não acumulam para o mês seguinte. 
 
 
 
 
DA UTILIZAÇÃO DO PACOTE 
 
Cláusula 3ª: A CONTRATANTE deverá agendar os serviços que pretende 
realizar sempre com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência, 
e, de acordo com a disponibilidade de agenda da CONTRATADA. 
 
Parágrafo Primeiro: Caso haja necessidade de alteração nos horários e 
datas agendados, decorrentes de algum imprevisto que impossibilite a 
CONTRATANTE de comparecer, a mesma deverá avisar a CONTRATADA com no 
mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, assim será reagendada. 
 
Parágrafo Segundo: Em caso da desmarcação de sessão com menos de 24 (vinte 
e quatro) horas de antecedência ou não comparecimento, o serviço será 
considerado como realizado e o crédito da CONTRATANTE como utilizado. 
 
Parágrafo Terceiro: Ocorrendo a hipótese do parágrafo primeiro da presente 
cláusula, o reagendamento dependerá da disponibilidade da CONTRATADA. 
 
Cláusula 4ª: Ocorrendo atraso por parte da CONTRATATE para apresentação 
para sessão agendada no estabelecimento da CONTRATADA, o tempo das sessões 
serão reduzidos, na mesma medida do tempo de atraso da CONTRATANTE. 
 
Cláusula 5ª: Os agendamentos e utilização do pacote não estão vinculados 
a um profissional específico, cabendo a CONTRATADA o gerenciamento de 
agenda e disponibilização do profissional disponível para o horário. 
 
Cláusula 6ª: Poderá a CONTRATANTE suspender o pacote de serviços pelo 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, divididos em até dois períodos. 
 
Cláusula 7ª: O pacote é pessoal e intransferível, somente podendo utilizar 
os serviços a CONTRATANTE. 
 
 
DO PRAZO 
 
Cláusula 8ª: O pacote contratado tem vigência de 12 (doze) meses, contados 
de ____/____/____ até ____/____/____, data limite para utilização dos 
serviços mensais contratados pela CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Único: Havendo interesse em renovação do presente pacote, deverão 
as partes formalizar novo instrumento, restando este contrato rescindido 
automaticamente em ____/____/____, independente de qualquer notificação. 
 
 
 



 
R u b r i c a s :  
 

Página 3 

DO PREÇO 
 
Cláusula 9ª: O preço livremente ajustado de contratação do pacote CLUBE 
DA BELEZA é de R$ 5.398,80 (cinco mil trezentos e noventa e oito reais e 
oitenta centavos), o qual será pago em 12 (doze) parcelas mensais e 
consecutivas no valor de R$ 449,90 (quatrocentos e quarenta e nove reais 
e noventa centavos) cada uma, vencendo a primeira em _____/_____/_____, 
e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. 
 
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos das parcelas referidas no caput da 
presente cláusula serão efetuados mediante cobrança recorrente em cartão 
de crédito a ser informado pela CONTRATANTE.   
 
Parágrafo Segundo: É de inteira responsabilidade da CONTRATANTE manter 
atualizado seu cartão de crédito fornecido como forma de pagamento, sob 
pena de suspensão imediata dos serviços, bem como vencimento antecipado 
das parcelas em aberto. 
 
 
DA RESCISÃO 
 
Cláusula 10ª: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das 
partes, sem necessidade de notificação prévia ou incidência de multa, caso 
a parte contrária descumpra totalmente qualquer claúsula aqui disposta. 
 
Parágrafo único: Não poderá ser utilizado como justo motivo para rescisão 
a troca de profssionais do quadro da CONTRATADA, tendo em vista que o 
presente pacote não vincula a profissinais específicos. 
 
Cláusula 11ª: Poderá a CONTRATANTE rescindir o presente contrato, mediante 
aviso prévio de 30 (trinta) dias e pagamento de multa de 20% (vinte por 
cento) calculada sobre o valor ainda devido na data de rescisão. 
 
Cláusula 12ª: A  CONTRATANTE não poderá rescindir o presente contrato 
alegando insatisfação com o resultado. 
 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Cláusula 13ª: A CONTRATANTE declara ter sido previamente informada sobre 
todos os benefícios, risco, indicações, contraindicações, principais 
efeito colaterais e advertências gerais, relacionadas aos procedimentos, 
ora contratados, sendo que referidas informações foram suficientes 
esclarecidas, claras e elucidativas. 
 
Cláusula 14ª: A CONTRATANTE declara que todos os termos técnicos foram 
explicados, bem como todas as dúvidas foram-lhe sanadas. 
 
Cláusula 15ª: A CONTRATANTE compromete-se a seguir todas as orientações 
e, havendo necessidade, fazer uso de produtos contidos em sua prescrição 
domiciliar, respeitando os horários indicados de utilização sem o que os 
resultados almejados poderão não ser alcançados. 
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Cláusula 16ª: A CONTRATANTE declara ter plena ciência de que os 
resultados dos procedimentos estão condicionados a rigorosa frequência 
as sessões subscrita, disciplina alimentar e de atividade física 
paralelas, devendo considerar-se ainda a reação de cada organismo e 
as necessidades de cada indivíduo, do comportamento apresentado 
durante e após o tratamento estético, sendo todos estes fatos externos 
e independente do controle da CONTRATADA. 
 
Clausula 17ª: A CONTRATANTE declara ter plena ciência de que os serviços 
contratados no pacote CLUBE DA BELEZA não poderão ser trocados por outros 
serviços oferecidos pela CONTRATADA. 
 
Clausula 18ª: A CONTRATANTE autoriza a veiculação de sua imagem em fotos 
e vídeos nas redes sociais, tais como Instagram e Facebook, administrados 
pela empresa CONTRATADA, abrindo mão do direito de imagem e de qualquer 
tipo de remuneração pela divulgação da mesma, por período indeterminado. 
 
Clausula 19ª: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste 
contrato, as partes elegem o Foro Central da Comarca Porto Alegre/RS, 
abrindo mão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem de acordo, firmam o presente, em duas vias de igual 
teor, na presença de duas testemunhas abaixo identificadas. 
 

Porto Alegre, _____ de ______ de 20xx. 

 

 

 

_____________________________       ___________________________ 

Contratada                         Contratante 

 

 

 

Testemunhas: 

1.___________________________           2._____________________________ 

Nome:                                   Nome: 

CPF:                                    CPF:  

 
 
 
 
Carimbo:  


