
CONTRATO   DE   CESSÃO   ONEROSA   PARA   USO   DE   ESPAÇO   E   DE   EQUIPAMENTOS   DE  
ACADEMIA  

 

CEDENTE:  R.  G.  REINHARDT  ME  (nome  fantasia  FITWELL  ACADEMIAS),  pessoa  jurídica  de             

direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  09.509.692/0001-72,  com  sede  na  Rua  cinco  de  abril,                 

nº658   A,   Centro   de   Novo   Hamburgo   –   RS,   CEP:   93310-070  

Fone:(51)   99352.4150,   e-mail:    vander@fitwellnh.com.br  

 

CESSIONÁRIO :  A  qualificação  do  cessionário  é  realizada  no  site  a  partir  do  seu  cadastro  durante  o                 

pagamento.  

As  partes  acima  qualificadas  tem  entre  si,  como  justas  e  contratadas,  as  seguintes  cláusulas  e                

condições  constantes  do  presente  contrato  de  cessão  de  espaço  (sala  1,  sala  2,  sala  3  e  sala  4)  e                    

equipamentos  destinados  ao  exercício  físico,  para  sua  utilização  temporária,  de  acordo  com  as              

cláusulas   abaixo.  

 

Cláusula   1   -   DO   OBJETO  

 

 A  CEDENTE  disponibilizará  a  parte  CESSIONÁRIA  uma  ou  mais  das  suas  salas,  com  os                

equipamentos  nelas  contidos,  para  utilização  do  respectivo  espaço  físico  conforme  sua  destinação,             

pelo  tempo  escolhido  no  site,  mediante  o  prévio  pagamento  do  valor  por  hora  a  ser  utilizada.  As  salas                   

estão  localizadas  no  endereço  da  CEDENTE,  divididas  em  quatro  tipos:  SALA  1;  SALA  2;  SALA  3                 

e  SALA  4,  conforme  descrição  apresentada  na  cláusula  2,  que  serão  escolhidas  no  site  pela  parte                 

CESSIONÁRIA.  Não  está  inclusa  a  utilização  dos  demais  espaços  da  academia,  que  não              

compreendam   o   da(s)   sala(s)   cedida(s),   exceto   os   banheiros.  

 

Cláusula   2   –   DESCRIÇÃO   DAS   SALAS  

 

SALA  1  (Musculação):  conta  com  aparelhagem  completa  para  treinos  de  musculação,  além  de              

esteiras  ergométricas.  Por  ser  a  sala  onde  ficam  os  aparelhos  de  musculação,  a  parte  CESSIONÁRIA                

declara  estar  ciente  de  que  sua  utilização  será  em  conjunto  com  os  alunos  da  academia  e  outros                  

CESSIONÁRIOS,  não  tendo  direito  a  utilização  de  equipamentos  isolados,  bem  como  só  poderá              

trazer   1   (um)   aluno/cliente   por   cada   hora   contratada.   
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SALA  2  (Funcional):  sala  completa  para  treinamento  funcional,  equipada  com:  medicine  ball,             

chinezinho,  corda  de  tração,  espaldar,  mini-band,  elástico,  caneleira,  banco  de  supino,  caixas,  pneu              

trator,  Trx,  barra  fixa,  barra  paralela,  pesos  livres,  anilhas,  plataformas  de  equilíbrio,  bozu,  barra  para                

alongamento,  saco  de  boxe,  bambolês,  Barreiras,  Bola  de  mat  pilates,  colchonetes,  Kettlebell,  corda              

náutica,   corda   de   pular,   entre   outros.  

SALA  3  (Multiuso):  com  capacidade  para  até  10  alunos  simultaneamente  com  o  distanciamento              

apropriado.  Sala  equipada  com  jumps,  bola  para  Mat  Pilates,  step,  peso  livre  para  pump,  pesos  livres                 

até   4   kg,   caneleiras   e   colchonetes,   saco   de   boxe.  

SALA  4  (Saúde): fazer  a  descrição  da  sala,  bem  como  listar  todos  os  equipamentos  nela  contidos,                 

que   poderão   ser   utilizados   pela   parte   cessionária.  

 

Cláusula   3   -   DO   HORÁRIO   DE   FUNCIONAMENTO  

 

Cláusula   3.1 : O  horário  de  funcionamento  da  academia  é  das  7:00  às  21:00,  de  segunda  à  sexta  feira                 

e  das  9:00  às  13:00  aos  sábados.  Fica  vedado  o  acesso  às  salas  elencadas  na  cláusula  1  e  aos                    

equipamentos  de  musculação,  em  dias  e  horários  em  que  a  academia  estiver  fechada  ou  não  houver                 

prévio   agendamento   de   reserva   da   sala.  

 

Cláusula   4   –   DA   CONTRATAÇÃO   E   VALOR   DA   CESSÃO  

 

Cláusula  4.1: Para  a  aquisição  do  espaço  e/ou  equipamentos,  objeto  deste  contrato,  o(a)              

CESSIONÁRIO(A)   deverá   adquirir   créditos,   nos   termos   abaixo   avençados:  

Cláusula  4.1.1: A  aquisição  dos  créditos  somente  será  realizada  por  intermédio  do  site, condicionada               

ao  pagamento  antecipado.  Ao  aderir/escolher  no  site  à  respectiva  sala,  o  CESSIONÁRIO(A)             

confirma  que  está  de  acordo  e  possui  ciência  de  todos  os  equipamentos  listados  acima,  bem  como                 

quanto  ao  comprometimento  para  bom  uso  e  zelo  dos  equipamentos  e  do  espaço,  conforme  sua                

destinação.  

Cláusula   4.1.2:    Um   crédito   equivale   à   uma   hora   de   utilização   do   espaço   e   equipamentos   disponíveis;  

Cláusula  4.1.3: O  CESSIONÁRIO  irá  selecionar  dentre  as  opções  de  salas  e  horários  elencados  no                

site,  os  horários  e  a  sala  que  possui  interesse  para  usufruir  do  espaço  e  equipamentos  disponíveis.  Ao                  



realizar  a  seleção  do  horário  e  sala,  a  cessão  do  espaço estará  condicionada  à  confirmação  do                 

respectivo   pagamento.  

Cláusula  4.1.4: Os  valores  correspondentes  à  cessão  do  espaço  e/ou  equipamentos  variam  de  acordo               

com  a  seleção  realizada  pelo(a)  CESSIONÁRIO(A)  quando  da  contratação.  Todos  os  valores  estão              

devidamente  identificados  no  site  de  forma  clara.  A  contratação  e  seleção  quanto  à  sala  e  horários                 

disponíveis  são  de  inteira  responsabilidade  do(a)  CESSIONÁRIO(A),  devendo  este  previamente  se            

programar   de   acordo   com   a   sua   vontade,   agenda,   clientes   e   necessidade.  

Cláusula  4.1.5: Caso  ocorra  a  contratação  de  algum  crédito  e  o  CESSIONÁRIO  não  comparecer               

para  usufruir  do  espaço  e  equipamentos  nos  horários  selecionados,  automaticamente  o(a)            

CESSIONÁRIO(A)   renuncia   ao   valor   despendido,   sem   direito   a   reembolso.  

Cláusula  4.1.6:  Fica  a  parte  CEDENTE  isenta  de  responsabilidade  por  qualquer  equívoco  cometido              

por  parte  do(a)  CESSIONÁRIO(A)  referente  a  escolha  da  sala  e  horários  disponíveis  para  o  devido                

exercício  de  sua  atividade.  Entretanto,  excepcionalmente,  pode  a  CEDENTE  autorizar  a  alteração  de              

sala,   desde   que   haja   disponibilidade   desta   e   o   devido   acerto   financeiro   compensatório.   

Cláusula  4.1.7:  Acréscimos  quanto  à  hora  contratada  serão  cobrados  proporcionalmente,  exceto  se             

já  houver  outra  cessão  contratada  para  o  horário  subseqüente.  Nesta  segunda  hipótese,  além  da               

devida  proporção,  o(a)  CESSIONÁRIO(A)  fica  obrigado  a  restituir  o  valor  de  1  (um)  crédito  ou  de                 

uma  cessão  já  adquirida  relativo à  multa  por  descumprimento  de  contrato  quanto  a  hora  contratada  e                 

prejuízo   de   terceiro,   além   da   desocupação   do   espaço.  

Cláusula  4.1.8:  Em  caso  de  extravio,  destruição  ou  comprometimento  quanto  ao  bom             

funcionamento  de  algum  equipamento  ou  do  espaço,  fica  o  CESSIONÁRIO(A)  obrigado(a)  a             

reparar,   caso   tenha   dado   ensejo   para   a   ocorrência   do   fato.   

Cláusula  4.1.9: A  parte  CESSIONÁRIA  declara  estar  ciente  de  que  todas  as  salas  são  monitoras  por                 

câmeras  de  segurança,  estando  de  acordo  que  as  atividades  nelas  exercidas  estarão  sendo  vigiadas               

pela   CEDENTE,   comprometendo-se   a   informar   sobre   esta   cláusula   aos   seus   alunos/clientes   

Cláusula  4.1.10:  É  proibida  a  utilização  da(s)  SALA(S)  para  fins  ilícitos  ou  que  violem  a  moral  e  os                   

bons  costumes.  Também  é  proibida  a  realização  de  filmagens  ou  fotografias,  haja  ou  não  intuito                

comercial,   sem   o   prévio   e   expresso   consentimento   da   CEDENTE.   

Cláusula  4.1.11:  São  vedadas  a  realização  de  atividades  divergentes  às  quais  as  salas  se  destinam,                

sob   pena   de   rescisão   contratual   e   indenização   por   eventuais   perdas   e   danos.  

Cláusula  4.1.12:  a  validade  do  crédito  para  utilização,  mediante  apresentação  do  voucher,  será  de  12                

(doze)   meses,   contados   da   aquisição.  



Cláusula   5   –   DAS   REGRAS   DE   CANCELAMENTO   E   REMARCAÇÃO  

 

Cláusula  5.1:  O  CESSIONÁRIO  deverá  informar  com  antecedência  mínima  de  24hs  o             

cancelamento  dos  créditos  adquiridos,  sob  pena  de  serem  considerados  utilizados,  sem  qualquer             

compensação.  

Cláusula  5.2:  Será  permitido  no  máximo  4  (quatro)  cancelamentos  dentro  de  cada  mês,  respeitando               

a   antecedência   de   24   horas.  

Cláusula  5.3:  O(A)  CESSIONÁRIO(A)  é  o  único  responsável  pelo  agendamento  de  seus             

alunos/clientes.  

Cláusula  5.4:  Os  atrasos,  faltas  (mesmo  justificadas)  ou  saídas  antecipadas  do  CESSIONÁRIO  não              

implicarão  em  direitos  compensatórios  ou  qualquer  redução  do  preço  fixado  ou  mesmo  o  horário  do                

agendamento.  

 

Cláusula   6   -   DAS   CONDIÇÕES   PARA   CESSÃO  

 

Cláusula  6.1:  O(A)  CESSIONÁRIO(A)  exercerá  suas  atividades  com  plena  autonomia,  servindo-se            

das  instalações  em  dias  e  horários  devidamente  agendados  com  a  CEDENTE  pelo  site,  respeitando  o                

horário  de  funcionamento,  atendendo  os  alunos/clientes  de  sua  preferência,  não  constituindo  o             

presente  contrato  em  qualquer  relação  jurídica  de  trabalho  ou  de  emprego  entre  as  partes               

contratantes,  bem  como  entre  o  CEDENTE  e  os  alunos,  clientes  ou  empregados  do(a)              

CESSIONÁRIO(A).  Cada  parte  contratante  é  responsável,  como  empregadora,  por  todas  as            

obrigações  e  encargos  decorrentes  da  legislação  vigente,  seja  a  trabalhista,  previdenciária,  social,  de              

caráter   securitário   ou   qualquer   outra,   referente   à   seus   respectivos   empregados.  

pois,  resguardada  plenamente  a  autonomia  do(a)  CESSIONÁRIO(A)  na  prestação  dos  seus  serviços             

aos   seus   alunos/clientes.  

Cláusula  6.2:  O(A)  CESSIONÁRIO(A)  é  exclusivamente  responsável  por  quaisquer  danos  ou            

prejuízos  que  seus  alunos/clientes  sofram  no  espaço  ora  cedido,  seja  por  sua  falta  ou  de  representante                 

seu  no  horário  de  funcionamento  do  expediente,  seja  por  dolo  ou  culpa  (negligência,  imperícia  ou                

imprudência)   dos   mesmos,   restando   o   CEDENTE   isento   de   qualquer   responsabilidade   solidária.  

Cláusula  6.3:  O  CESSIONÁRIO  se  obriga  a  atender  todas  as  exigências  do  Poder  Público  e  órgãos                 

de  fiscalização  referentes  aos  seus  serviços  prestados,  cumprindo  as  normas  internas  de  conduta              



estabelecidas  pela  CEDENTE,  inclusive  as  exigências  estabelecidas  nos  Decretos  Federais,  Estaduais            

e  Municipais  com  relação  à  prevenção  do  CORONAVÍRUS,  bem  como  a  quitar  todas  as  multas  que                 

der   causa,   sem   direito   à   restituição   por   parte   do   CEDENTE.  

Cláusula  6.4:  Ao  aderir  ao  presente  contrato,  O(A)  CESSIONÁRIO(A)  confirma  que  possui  a              

devida  qualificação  e  registro  profissional  junto  aos  respectivos  órgãos  de  fiscalização  da  profissão,              

comprovando  assim,  estar  apto  para  exercer  a  atividade  contratada.  Qualquer  irregularidade  quanto  a              

documentação  geral  profissional  perante  os  órgãos  competentes,  irá  acarretar  a  rescisão  do  presente              

contrato.  

Cláusula  6.5:  O(A)  CESSIONÁRIO(A)  exigirá  de  seu  aluno/cliente  declaração  de  aptidão  para             

utilizarem  equipamentos  de  esforço,  sem  restrições,  isentando  a  CEDENTE  de  qualquer            

responsabilidade  por  dano  ou  lesão  ocasionados  aos  alunos/clientes  do(a)  CESSIONÁRIO(A),  sendo            

este(a)  o(a)  único(a)  responsável  pelas  conseqüências  que  advirem  da  não  observância  das  restrições              

médicas   a   cada   usuário   indicado,   quanto   a   esforço   físico,   dentro   ou   fora   das   instalações   da   academia.  

 

Cláusula  6.6:  A  CEDENTE  realizará  a  supervisão  do  uso  dos  equipamentos  e  instalações,  instruindo               

o(a)  CESSIONÁRIO(A)  quanto  à  forma  regular  e  corriqueira  dos  mesmos,  sem  que  isso  caracterize               

qualquer  compromisso  ou  oferta  de  serviço  de  atendimento  especializado.  Os  critérios  de  uso  são               

fixados  pelos  fornecedores  dos  equipamentos,  sendo  que  o(a)  CESSIONÁRIO(A)  se  compromete  a             

respeitar  as  restrições  e  obedecer  às  indicações  técnicas  de  utilização  de  cada  equipamento,              

responsabilizando-se   por   eventuais   danos.   

Cláusula  6.7:  A  manutenção  e  qualidade  dos  equipamentos  da  CEDENTE  é  assegurada  pelos              

fornecedores  dela,  estando  ciente  o(a)  CESSIONÁRIO(A)  que  poderá  haver  restrições  quanto  ao             

uso,   decorrentes   de   manutenções   preventivas   e   periódicas.  

Cláusula  6.8:  A  utilização  do  espaço  é  restrita  ao(à)  CESSIONÁRIO(A)  e  seus  alunos/clientes,  não               

podendo  o  mesmo  sublocar,  emprestar  ou  ceder  a  terceiros,  familiares,  amigos  ou  parentes,  o(s)               

horário(s)   contratado(s).  

Cláusula  6.9:  O  CESSIONÁRIO  tem  a  responsabilidade  de  deixar  a  sala  limpa,  higienizada  e               

organizada,  caso  isso  não  aconteça  deverá  ele  pagar  ao  CEDENTE  o  montante  equivalente  a  um                

crédito.   

Cláusula  6.10:  É  vedado  o  acesso  do  aluno/cliente  do  CESSIONÁRIO  sem  a  sua  presença  ao  local.                 

Após   o   término   do   atendimento,   o   aluno/cliente   não   poderá   permanecer   no   local.  



Cláusula  6.11:  O  acesso  ao  local  cedido  se  dará  mediante  a  apresentação,  por  parte  do(a)                

CESSIONÁRIO(A),  de  um  voucher,  que  será  baixado  do  site  e  apresentado  física  ou  eletronicamente               

na   recepção   da   CEDENTE,   para   liberação   do   espaço   cedido.  

Cláusula  6.12:  O  tempo  da  aula  ou  atendimento  é  de  50  minutos  sendo  que  os  10  minutos  finais                   

devem   ser   destinados   para   deixar   todo   o   local   devidamente   organizado.  

Cláusula  6.13: O  CESSIONÁRIO  é  responsável  pelos  pertences  seus  e  de  seus  alunos/clientes              

esquecidos   no   local,   isentando   o   CEDENTE   de   qualquer   responsabilidade.  

 

Cláusula   7   –   DA   RESCISÃO  

 

Cláusula  7.1:  O  presente  contrato  poderá  ser  rescindido  pela  livre  vontade  das  partes,  em  comum                

acordo.  

Cláusula  7.2:  O  presente  contrato  também  será  rescindido,  sem  prejuízo  das  perdas  e  danos,  por                 

descumprimento  de  qualquer  uma  das  cláusulas  e  condições  elencadas,  bem  como  pela  execução              

inadequada  do  seu  objeto,  independentemente  de  aviso,  notificação  ou  interpelação  judicial  ou             

extrajudicial.  

Cláusula  7.3:  Por  ocasião  da  rescisão  do  presente  contrato,  compromete-se  o(a)  CESSIONÁRIO(A)             

a  indenizar  a  CEDENTE  por  qualquer  dano  que  porventura  tenha  causado  pelo  uso  inadequado  da                

sala   e   seus   equipamentos.  

 

Cláusula   8:   DO   FORO  

As  partes  elegem  o  Foro  da  Comarca  da  Novo  Hamburgo/RS,  para  dirimir  quaisquer  impasse               
decorrentes   do   presente   instrumento.  

 

Cláusula   9:   DA   ASSINATURA   E   VALIDADE  

Ao  adquirir  crédito(s),  o  CESSIONÁRIO  concorda  com  todos  os  termos  estabelecidos  neste             
instrumento,  servindo  o  aceite  dado  no  site,  no  ícone  "Li  e  aceito  os  termos  de  uso",  como  assinatura                   
do   presente   termo   e   validade   das   cláusulas   e   condições   nele   estabelecidas.   


