
CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. DAS PARTES

De um lado, a GESTAR REDE MATERNO INFANTIL LTDA, com sede à Rua Antônio Silva, nº

68, CEP:24.130-175 – Fonseca - Niterói – RJ, inscrita no CNPJ sob o 38.544.620/0001-64,

representada neste ato por sua representante legal, Lettycia Vidal Silva, devidamente

constituída, doravante denominada GESTAR, e, de outro lado, a CLIENTE, indicado e

qualificada no cadastrado da plataforma, têm entre si ajustado o presente instrumento de

Contrato de Adesão de Prestação de Serviços, que será regido pelas seguintes Cláusulas.

2. DO OBJETO

2.1 – A CLIENTE e a GESTAR mediante o presente Contrato estabelecem relação de

prestação de serviços, para que através da plataforma digital da GESTAR, a CLIENTE utilize

os serviços fornecidos e geridos pela Plataforma GESTAR.

3. DO ACEITE

3.1 - O aceite do presente Contrato representa e confirma a concordância mútua com

relação à participação da CLIENTE e a GESTAR, na plataforma móvel, atualmente,

disponibilizada pela GESTAR aqui aludido como “Plataforma GESTAR”.

4. DOS SERVIÇOS OFERTADOS

4.1 – A GESTAR oferecerá os serviços à CLIENTE, concedendo acesso às ferramentas de

sua plataforma, através de sua conta, na qual poderá, mediante as informações e

documentações enviadas à GESTAR, preencher seu perfil, que ficará disponibilizado pela

plataforma, o acesso à conta permitirá à CLIENTE realizar as seguintes ações:

a. Acesso ao Perfil das Profissionais parceiras da Gestar.

b. Agendamento de Consulta com as Profissionais parceiras.

c. Qualquer outra funcionalidade ou ferramenta que a GESTAR vier a conceder à

CLIENTE como parte do serviço do presente instrumento.

5. DA FISCALIZAÇÃO DA GESTAR

5.1 - Para o fornecimento de serviços pela GESTAR, a mesma poderá verificar as

informações preenchidas, na forma e condições determinadas a seu exclusivo critério.

6. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA GESTAR



6.1 - A GESTAR se compromete a fornecer à CLIENTE um serviço de excelência, com o

devido cuidado, de acordo com os Termos de Uso, obrigando-se a:

a. a zelar pelo bom e adequado funcionamento da Plataforma;

b. a oferecer os serviços, já apontados na cláusula 1º do presente

instrumento particular;

c. fornecer à CLIENTE acesso às ferramentas necessárias para uso e

vinculação ao perfil, logo o envio do pedido.

d. disponibilizar funcionalidades que permitam a administração dos perfis,

incluindo o acompanhamento dos agendamentos realizados e a gestão das

consultas e atendimentos;

6.2 - A GESTAR poderá suspender o acesso ao perfil vitrine das profissionais frente a

existência de infração aos Termos de Uso, conteúdo impróprio e em desconformidade com

os serviços prestados pela plataforma.

6.3 - Cabe à GESTAR verificar o cumprimento das consultas agendadas organizadas pela

mesma, ressalvados caso fortuito ou força maior, que diante de tais eventualidades, caberá

às partes deliberar sobre possibilidade e viabilidade de reagendar o evento, que por tais

razões não pôde acontecer;

6.4 - Deve a GESTAR realizar Atendimento adequado às Clientes.

7. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CLIENTE

7.1 - A CLIENTE confirma que todas e quaisquer obrigações decorrentes do presente

Contrato serão cumpridas com a diligência e seriedade que carece a natureza profissional

de suas atividades.

7.2 - A CLIENTE se obriga a utilizar, adequadamente, os serviços operados pela GESTAR,

principalmente, no que diz respeito à honra pelos compromissos e atividades que se

disponibilizar a desenvolver junto a GESTAR.

7.3 - A CLIENTE se compromete a respeitar os temas, assuntos, abordagem e

direcionamento das aulas e rodas de conversa.

7.4 - Cabe à CLIENTE tratar os usuários da plataforma com respeito, zelo e compromisso

na prestação de serviço, prezando pela confiança e respeito aos horários agendados para a

promoção de seus serviços.

7.5 – A CLIENTE ratifica que as informações fornecidas são verdadeiras, e de sua exclusiva

responsabilidade. Afirma, ainda, estar ciente de que a GESTAR não se responsabiliza, por

conseguinte, pela existência ou falta de legitimidade e veracidade das informações

prestadas pela profissional no preenchimento de seu cadastro na plataforma, uma vez que

apesar de tais serem inseridas pela GESTAR, são fornecidas à mesma por sua conta

própria, responsabilidade e risco.



7.6 - A CLIENTE, por meio desse instrumento, autoriza e concede à GESTAR licença não

exclusiva, permanente, e, inteiramente, gratuita para utilizar sua fotografia e imagem em

seus meios de divulgação, em: reprodução por meios digitais e analógicos; redes de

informática ou multimídia, circulação pública, bem como para disponibilização do trabalho,

de forma pública em local e horários estipulados pela GESTAR, para rastreio, difusão,

reemissão e reprodução; utilização das fotos em bases de dados e em promoções da

plataforma GESTAR.

7.7 - A CLIENTE concede, ainda, à GESTAR licença para exercer os direitos autorais,

gozando do poder de uso e de compartilhamento de materiais e conteúdo, podendo

proceder com compilações, ajustes, alterações e adições de conteúdo e materiais a outras

obras.

8. INFORMAÇÕES DA CLIENTE

8.1 - A CLIENTE é a única e exclusiva responsável por todas e quaisquer informações como

seu número de telefone, e-mail, contato em rede social, bem como seus documentos de

identificação.

9. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

9.1 - A GESTAR não presta quaisquer serviços médicos e/ou similares, sendo, portanto,

uma mera plataforma digital de divulgação de profissionais da saúde e avaliação de

atendimento médico pelo Usuário. Por esse motivo, a GESTAR não poderá, em hipótese

alguma, ser responsabilizada por qualquer prejuízo causado ao Usuário e/ou Profissional,

tampouco garante resultados de qualquer natureza a estes.

9.2 - A GESTAR não se responsabiliza, pela existência ou legitimidade dos dados

cadastrados em sua plataforma, e em suas diversas ferramentas, assim como pela sua

capacidade para contratar ou pela veracidade dos dados pessoais em seu cadastro, sendo

que estes dados apesar de inseridos pela GESTAR, são fornecidos pela profissional por sua

própria conta, risco e responsabilidade.

9.3 - O conteúdo disponibilizado na plataforma da GESTAR, é oferecido pela CLIENTE,

motivo pelo qual a responsabilidade por todas as obrigações, de qualquer natureza, que

recaiam sobre o mau uso da plataforma e/ou registro de informações inverídicas, será

exclusivamente da mesma.

9.4 - Da mesma maneira, a CLIENTE, declara-se ciente de que a GESTAR possui normas e

termos de uso específicos direcionados aos usuários que estabelecem limites aos

comentários dos usuários, todavia não se obriga a fazer a moderação prévia do conteúdo

publicado por terceiros, sendo que, se responsabiliza tão somente em fazê-lo, após

solicitação formal da profissional que tenha recebido o comentário, sendo que, poderá

excluí-lo nos casos em que o mesmo gere violação legal ou dos presentes termos e



condições, sendo assim a mesma não poderá ser responsabilizada, em acordo com o

artigo 14 da Lei  12.965/2014, Marco Civil da Internet.

9.5 - A GESTAR não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda ocasionada no

equipamento da CLIENTE por falhas na internet, no sistema ou no servidor utilizados pela

mesma, seja decorrente de condutas de terceiros, caso fortuito ou força maior. A GESTAR

também não se responsabiliza por qualquer vírus que possa atacar o equipamento da

Profissional em decorrência do acesso, utilização ou navegação na internet ou como

consequência da transferência de dados, arquivos, imagens ou textos, ressalvada sua

obrigação pela observância das normas de segurança e da proteção de dados.

9.6 - A CLIENTE não poderá atribuir a GESTAR qualquer responsabilidade, tampouco exigir

o pagamento por lucro cessante em virtude de prejuízos resultantes de dificuldades

técnicas ou falhas nos sistemas ou na internet. Eventualmente, o sistema poderá não estar

disponível por motivos técnicos ou falhas da internet, ou por qualquer outro evento fortuito

ou de força maior alheio ao controle da GESTAR.

9.7 - É de exclusiva responsabilidade da CLIENTE e, excepcionalmente, quando aplicável, do

representante legal da CLIENTE:

a. manter atualizada a agenda de horários dentro da plataforma.

b. manter o ambiente de seus computadores e demais dispositivos de acesso ao

Site e Aplicativo seguros, valendo-se de ferramentas específicas para tanto, tais como

antivírus, firewall, entre outras, de modo a contribuir para a prevenção de riscos eletrônicos;

c. equipar-se e responsabilizar-se pelos computadores e dispositivos de hardware

necessários para o acesso ao Site e Aplicativo, bem como pelo acesso desses

computadores e dispositivos à internet;

d. O uso, a guarda, a manutenção e o sigilo de todas as senhas e logins que lhe

forem cedidos para acesso ao Site e Aplicativo, garantindo A GESTAR que não

compartilhará as senhas com quaisquer terceiros, exceto seus empregados autorizados,

que as utilizarão somente em seu benefício e nos termos aqui previstos;

9.8 - A GESTAR não se compromete com o cumprimento do Código de Ética Profissional e

demais normas, resoluções, pareceres, consultas e demais, ficando a responsabilidade pela

observância da normativa a cargo das profissionais, sendo que, em hipótese alguma se

responsabiliza pelo descumprimento dos preceitos, ou conduta antiética realizada da

mesma, de seus serviços no preenchimento de seu perfil e informações, bem como na

relação médico paciente.



10. DOS DADOS PESSOAIS E PROTEÇÃO DE DADOS

10.1 - A GESTAR está autorizada a processar dados pessoais incluindo dados sensíveis,

como informações sensíveis relativas ao estado de saúde, nos termos do Marco Civil da

Internet, disposto na Lei nº 12.965/14 e na Lei 13.709/2018.

10.2 - A remessa de tratamento de dados pessoais em relação aos dados de clientes da

Profissional abrange:

a. Nomes e sobrenomes;

b. Datas de nascimento;

c. Informações de contato;

d. Documentos de identidade;

10.3 - A GESTAR compromete-se a processar os dados pessoais que lhe são enviados em

conformidade com as leis vigentes.

10.4 - A remessa do tratamento de dados pessoais é válida durante a vigência do Contrato.

10.5 - É de responsabilidade da GESTAR proteger e conservar todos os dados pessoais e

senhas da profissional, de modo que as informações fornecidas estarão sujeitas a medidas

de segurança para impedir o acesso, o uso e a divulgação não autorizados.

11. DO DIREITO DE IMAGEM

11.1 - Aceitando este termo, a CLIENTE autoriza a GESTAR a utilizar sua imagem e, quando

for o caso, fica permitido o uso e reprodução da voz e imagem para publicação de fotos e

produções de conteúdos audiovisuais para veiculação em qualquer tipo de mídia, por prazo

ilimitado.

12. DAS RECLAMAÇÕES

12.1 - A GESTAR disponibiliza o endereço de e-mail, para envio de consultas e reclamações.

12.2 - A reclamação deverá conter o objeto e as justificações da queixa.

12.3 - Reclamação que possuir linguagem vulgar ou ofensiva dirigida GESTAR não será

apreciada, por infringir as normas da comunidade.

13. DA VIGÊNCIA

13.1 - O presente contrato possui a vigência de 30 (trinta) dias, sendo renovado,

automaticamente, e sucessivamente, a cada 30 (trinta) dias, enquanto a CLIENTE não

manifestar interesse em rescindi-lo.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



14.1 - Fica estabelecido que a nulidade de qualquer cláusula deste acordo somente afetará

a cláusula em causa, permanecendo válidas todas as demais disposições contratuais.

14.2 - O não exercício por qualquer parte de qualquer direito relacionado a este Acordo ou a

tolerância em relação ao não cumprimento de obrigações assumidas pela outra parte neste

acordo, não importará em novação quanto aos seus termos, não devendo, portanto, ser

interpretada como renúncia ou desistência em exercer qualquer referido direito e exigir o

cumprimento das disposições do presente.

14.3 - O presente instrumento constitui o único e completo acordo existente entre as

Partes, substituindo quaisquer entendimentos, acordos ou compromissos, escritos ou

verbais, anteriormente realizados e/ou ajustados entre as Partes.

14.4 - Qualquer alteração ou renúncia ao presente Acordo ou a qualquer uma de suas

disposições somente será válida e efetiva se efetuada por escrito e assinada por todas as

Partes.

14.5 - As Partes acordam em se manter ilesos a respeito de terceiros que possam ter sido

afetados por uma das Partes e, atendendo a essa obrigação, responderão por prejuízos que

suas ações ou omissões possam ter causado a terceiros e que afetem a qualquer uma das

Partes.

14.6 - Este Termo vincula as partes e seus sucessores, sejam eles a qualquer título.

14.7 - À GESTAR reserva-se o direito de realizar a manutenção de seu sistema, o que pode

atrapalhar ou impedir que a CLIENTE use o Pacote de Serviços Exclusivos. A GESTAR fará

todos os esforços para que os trabalhos de manutenção sejam realizados durante a noite e

nos feriados habituais.

14.8 - A GESTAR reserva-se ao direito de alterar as condições deste Termo de Uso a

qualquer momento. Alterações no processo de verificação, modificações nas

funcionalidades do Site ou Aplicativo, alterações no âmbito da atividade empresarial da

GESTAR, e alterações às leis em vigor aplicáveis à Profissional não constituirão alterações

ao presente Termo. A alteração do Termo deverá ser comunicada pela GESTAR à CLIENTE,

via e-mail para o endereço especificado em seu cadastro da GESTAR, no prazo de 14

(quatorze) dias antes da alteração entrar em vigor. A utilização da plataforma após a

entrada em vigor das alterações aos Termos de Uso representa a aceitação da alteração e

não exige que a profissional forneça qualquer confirmação adicional.

14.9 - Este Termo e quaisquer direitos concedidos de acordo com o presente não podem

ser transferidos ou cedidos pela CLIENTE, mas podem ser transferidos pela GESTAR sem

qualquer restrição ou notificação prévia.



14.10 - A tolerância da GESTAR em exigir o estrito cumprimento das condições deste

Termo de Uso, não constitui, em hipótese alguma, novação ou renúncia, nem impede que a

mesma exerça esses direitos a qualquer tempo.

14.11 - Todas as disposições deste Termo que prevejam a observância de obrigações ou

responsabilidades após a rescisão ou extinção deste Termo e/ou dos Serviços, subsistirão

a sua rescisão ou extinção e continuarão em pleno vigor e efeito, em especial no que tange

à propriedade intelectual, confidencialidade e privacidade de dados e informações.

14.12 - Cada parte será responsável individualmente pelos atos que praticar, não sendo

admitida forma de responsabilidade solidária ou subsidiária presumidas.

15. DO FORO

15.1 - Todos os litígios que não possam ser resolvidos com base nos Termos de Uso serão

resolvidos pelas Partes mediante negociações extrajudiciais.

15.2 - Todos os itens deste Termo de Uso estão regidos pelas leis vigentes na República

Federativa do Brasil. Para todos os assuntos referentes à sua interpretação e cumprimento,

as partes elegem o foro da Comarca de Niterói, do Estado Rio de Janeiro, para dirimir

qualquer dúvida ou julgar qualquer litígio oriundo do presente Contratado, que não pôde ser

solucionado na esfera extrajudicial, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja ou venha a ser.


