ESSENCE CUIDADOS
Contrato de Prestação de Serviços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
O presente contrato (o “Contrato”) estabelece os termos e as condições que regerão
a contratação por você (o “CONTRATANTE”), cadastrado no Site ou no App da ESSENCE CUIDADOS
LOCAÇÃO LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.511.225/0001-70,
com sede na Rua do Apolo, nº 181, Sala ME 16, bairro do Recife, cidade do Recife, Estado de
Pernambuco, CEP 50.030-220 (a “ESSENCE CUIDADOS”), dos serviços especializados de transporte e
cuidado de pessoas com mobilidade reduzida prestados pela ESSENCE CUIDADOS, em dias úteis, de
segunda a sexta-feira, das 07h00minh às 19h00minh (os “Serviços”).
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS SERVIÇOS
1.1. Os Serviços serão prestados por um cuidador habilitado para dirigir da ESSENCE
CUIDADOS, devidamente capacitado (o “Cuidador”), no veículo de escolha do CONTRATANTE,
conforme as opções indicadas no item 1.2 abaixo, sendo facultado ao CONTRATANTE, ainda,
contratar o Serviço Opcional de Cuidado de que trata a Cláusula Terceira deste Contrato, para que
técnico de enfermagem acompanhe a pessoa com mobilidade reduzida (o “Cliente”) ao longo do
trajeto.
1.2. Os Serviços poderão ser prestados nos seguintes veículos (os “Veículos”), à
escolha do CONTRATANTE, equipados com os seguintes equipamentos operacionais:





Kit de primeiros socorros;
Kit monitoramento – Dispositivo móvel com GPS, conectado à central e ao
aplicativo de celular da ESSENCE CUIDADOS, a fim de proporcionar o
monitoramento do trânsito e do trajeto dos Serviços em tempo real;
Kit completo de adaptação (veículo adaptado) – Plataforma elevatória para
cadeira de rodas, cinto três apoios, teto elevado, tudo a fim de garantir um
maior conforto para o Cliente.

1.3. Os Serviços incluem o embarque do Cliente no local de origem, o seu
acompanhamento ao local de destino e, novamente, ao local de origem, no Veículo escolhido pelo
CONTRATANTE, tudo conforme indicado no Agendamento pelo CONTRATANTE, na forma da
Cláusula Terceira abaixo, sendo permitido o acompanhamento do Cliente por 1 (um) ou mais
acompanhantes, limitado a capacidade de transporte de cada veículo, durante a prestação dos
Serviços.
1.3.1. Está incluso no escopo dos Serviços, igualmente, o acompanhamento do
Cliente durante o seu compromisso, em ambientes em que são permitidos acompanhantes,
excluindo-se, assim, por exemplo, o acompanhamento do Cliente em salas de procedimentos
médicos, salas de exames, salas de cirurgias.
1.4. O embarque e desembarque do Cliente nos locais de origem e destino se dará
em local público ou de amplo acesso ao público, tais como vias públicas, estacionamentos de
consultórios médicos, estacionamentos de shoppings, sendo permitida, excepcionalmente, a
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entrada no Veículo até a garagem ou estacionamento privado dos locais de embarque e
desembarque do Cliente.
1.5. NÃO estão inclusas no escopo dos Serviços as seguintes atividades:
(i) O acompanhamento do Cliente, durante o seu compromisso em decorrência
do qual os Serviços foram contratados, em ambientes em que não são permitidos acompanhantes,
incluindo, mas não se limitando a, salas de procedimentos médicos, salas de exames, salas de
cirurgias;
(ii) A realização de procedimentos médicos, de urgência ou não, invasiva ou não,
incluindo, mas não se limitando a, intubação, reanimação cardiopulmonar, com ou sem
desfibrilador, administração de oxigênio, administração de remédios em geral e demais
procedimentos médicos, paramédicos ou de enfermagem, exceto os serviços descritos no item 4.2
deste Contrato na hipótese de contratação do Serviço Opcional de Cuidado de que trata a Cláusula
Terceira deste Contrato;
(iii) A realização de cuidados de caráter pessoal, incluindo, mas não se limitando a,
alimentação, escovação dentária, troca de roupas, limpeza em geral;
(iv)

O pagamento de despesas do Cliente durante a prestação dos Serviços; e

(v) Contato telefônico com o Cuidador e/ou com o Técnico de Enfermagem, este
último caso contratado o Serviço Opcional de Cuidado de que trata a Cláusula Terceira deste
Contrato.
(vi) A realização de atendimento para destinos fora da Região Metropolitana do
Recife, exceto em casos de solicitação com 48 horas de antecedência conforme indicado no item
2.4. e a aceitação da solicitação fica a critério da ESSENCE CUIDADOS.
1.6. O escritório e o Serviço de Atendimento ao Cliente da ESSENCE CUIDADOS
(“SAC”) funcionarão em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.
1.7. O CONTRATANTE DESDE JÁ ENTENDE E CONCORDA QUE OS SERVIÇOS NÃO SE
DESTINAM A SITUAÇÕES DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, MAS APENAS A NECESSIDADES
PLANEJADAS DE ACOMPANHAMENTO E TRANSPORTE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA,
ROTINEIRAS OU NÃO, ESTANDO TERMINANTEMENTE PROIBIDA A CONTRATAÇÃO E AGENDAMENTO
DOS SERVIÇOS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA DO CLIENTE.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO AGENDAMENTO E CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS
2.1. Os Serviços serão prestados mediante solicitação do CONTRATANTE, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, de acordo com a disponibilidade dos
profissionais e veículos da ESSENCE CUIDADOS, através de agendamento prévio (o “Agendamento”)
pelo:
(i)
Aplicativo de celular da ESSENCE CUIDADOS, disponível para download na
App Store, Google Play e similares (o “App”);
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(ii)
Site
da
ESSENCE
www.essencecuidados.com.br (o ”Site”);

CUIDADOS,

disponível

através

do

link

(iii)

Telefone do SAC indicado no Site; ou

(iv)

Atendimento presencial no escritório da ESSENCE CUIDADOS, localizado em

sua sede.
2.2. Para realizar um Agendamento, o CONTRATANTE deverá se cadastrar
previamente no Site ou no App e comprar um Pacote de Horas, na forma da Cláusula Quarta abaixo.
2.3. Ao realizar um Agendamento, o CONTRATANTE deverá informar: (i) o Veículo de
escolha; (ii) o local de origem e de destino dos Serviços; (iii) os dados básicos do Cliente (ex.: nome,
idade, gênero); (iv) os horários de embarque do Cliente e de término do compromisso do Cliente;
(v) a natureza do compromisso do Cliente (ex.: atendimento médico, passeio a lazer, reunião de
negócios, etc.); (vi) eventuais condições ou necessidades especiais do Cliente (ex.: cadeirante,
dificuldade auditiva, dificuldade visual, etc.); (vii) nome do responsável, e seu respectivo número de
telefone, a ser contatado em situações de emergência; e (viii) a opção pelo Serviço Opcional de
Cuidado de que trata a Cláusula Terceira abaixo, conforme o caso.
2.4. A solicitação de Serviços para locais, dias e/ou horários não contemplados no
preâmbulo deste Contrato deverá ser submetida à análise prévia da ESSENCE CUIDADOS, mediante
envio de solicitação de agendamento extraordinário, com antecedência mínima de 48 (quarenta e
oito) horas, ao e-mail contato@essencecuidados.com.br ou através de mensagem no campo “Fale
Conosco” do Site ou do App, ficando a critério da ESSENCE CUIDADOS aceitar ou não a solicitação
de agendamento extraordinário.
2.5. CANCELAMENTOS DE SERVIÇOS DEVERÃO SER REALIZADOS COM
ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, ATRAVÉS DE QUALQUER DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO INDICADOS NO ITEM 2.1 ACIMA, SOB PENA DE COBRANÇA DE MULTA NO VALOR
EQUIVALENTE A 02 (DUAS) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME A TABELA DE PREÇOS DOS
SERVIÇOS DA ESSENCE CUIDADOS VIGENTE À ÉPOCA DO AGENDAMENTO, INDICADA NO SITE E NO
APP.
2.6. O CONTRATANTE DESDE JÁ ENTENDE E CONCORDA QUE A ESSENCE CUIDADOS
RESERVA A SI O DIREITO DE NÃO PRESTAR OS SERVIÇOS PARA CLIENTES QUE TENHAM PRATICADO
CONDUTAS REPROVÁVEIS MORAL OU LEGALMENTE EM AGENDAMENTOS ANTERIORES, DE FORMA
QUE FUTUROS AGENDAMENTOS PARA OS REFERIDOS CLIENTES PODERÃO SER DECLINADOS PELA
ESSENCE CUIDADOS, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO.
2.6.1. Na hipótese do item 2.6 acima, a ESSENCE CUIDADOS se compromete a
devolver eventuais valores pagos pelo CONTRATANTE por horas de Serviço não utilizadas, mediante
solicitação nesse sentido do CONTRATANTE pelo e-mail contato@essencecuidados.com.br ou
através de mensagem no campo “Fale Conosco” do Site ou do App.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO SERVIÇO OPCIONAL DE CUIDADO
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3.1. No Agendamento, o CONTRATANTE poderá solicitar que, além do Cuidador, um
Técnico de Enfermagem da ESSENCE CUIDADOS (o “Técnico de Enfermagem”) acompanhe o Cliente
durante a prestação dos Serviços, mediante pagamento do valor indicado no item 4.3 abaixo, na
forma da Cláusula Quarta deste Contrato (o “Serviço Opcional de Cuidado”).
3.2. Além do acompanhamento mais próximo do Cliente, o Técnico de Enfermagem
poderá prestar ao Cliente os seguintes serviços, conforme as necessidades do Cliente: (i) aferir
pressão arterial; (ii) aferir temperatura corporal; (iii) medir a frequência cardíaca; e (iv) medir a
frequência respiratória.
3.3. Não obstante o caráter optativo do Serviço Opcional de Cuidado, os Clientes
que necessitem de supervisão permanente durante o transporte deverão estar necessariamente
acompanhados por acompanhante ou por Técnico de Enfermagem contratado através do Serviço
Opcional de Cuidado, sob pena de a ESSENCE CUIDADOS poder recusar a prestação dos Serviços
para o referido Cliente, a seu exclusivo critério, aplicando-se a este caso o disposto no item 2.6.1
deste Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. Para realizar um Agendamento, o CONTRATANTE deverá adquirir um pacote de
horas de Serviço no Site ou no App (o “Pacote de Horas”), conforme o total de horas de Serviço
geradas no Agendamento com base nas informações fornecidas pelo CONTRATANTE na forma do
item 2.3 acima, sendo certo que para cada Agendamento será necessária a aquisição de um Pacote
de Horas de, no mínimo, 2 (duas) horas, as quais serão consumidas em sua integralidade, ainda que
o Serviço prestado (embarque do Cliente no local de origem, seu acompanhamento ao local de
destino e, novamente, ao local de origem) tenha duração total inferior a 2 (duas) horas.
4.1.1. Caso o Serviço prestado ultrapasse a quantidade de horas contratadas para o
respectivo Agendamento, a cobrança das horas excedentes será realizada mediante dedução no
Pacote de Horas do CONTRATANTE, na forma do item 4.4 e subitens abaixo. Alternativamente, caso
não haja saldo suficiente no Pacote de Horas do CONTRATANTE, a cobrança das horas excedentes
será realizada, a critério da ESSENCE CUIDADOS, após o término da prestação dos Serviços,
mediante débito no cartão de crédito do CONTRATANTE ou mediante envio de boleto de cobrança à
CONTRATANTE, via e-mail ou serviço postal, com vencimento para 7 (sete) dias úteis contados da
data da respectiva prestação dos Serviços.
4.1.2. Não serão cobrados excedentes de até 10 (dez) minutos. Não obstante,
frações de hora excedentes, superiores a 10 (dez) minutos, serão cobradas pelo valor da hora cheia.
4.1.3. O atraso no pagamento das horas excedentes, quando a cobrança for
realizada via boleto bancário, na forma do item 4.1.1 acima, sujeitará o CONTRATANTE ao
pagamento, sobre a parcela em atraso, da multa de 2% (dois por cento) e juros de mora à razão de
8% (oito por cento) ao mês, pro rata die, além de correção monetária de acordo com o índice IGPMFGV acumulado no período, ou por índice que venha a substituí-lo.
4.2. O valor da hora dos Serviços dependerá do Veículo escolhido pelo
CONTRATANTE no Agendamento, conforme a tabela de preços dos Serviços da ESSENCE CUIDADOS
vigente à época do Agendamento, indicada no Site e no App.
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4.2.1. O valor da hora dos Serviços será corrigido anualmente com base na variação
positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acumulada no período, ou por índice
que venha a substituí-lo, podendo, ainda, ser reajustado, a qualquer momento, em virtude da
atualização da tabela de preços da ESSENCE CUIDADOS.
4.3. No Agendamento, o CONTRATANTE poderá optar por contratar o Serviço de
Cuidado Opcional de que trata a Cláusula Terceira acima, pelo qual será cobrado, adicionalmente, o
valor indicado no Site e no App para o referido serviço opcional.
4.4. O CONTRATANTE poderá, previamente a qualquer Agendamento ou no ato de
um Agendamento, adquirir mais horas do que o necessário para 1 (um) Agendamento, ou seja,
poderá adquirir um Pacote de Horas que lhe permita contratar Serviços futuros sem a necessidade
de faturamento a cada Agendamento. Neste caso, a cada Agendamento serão deduzidas as
respectivas horas do Pacote de Horas do CONTRATANTE.
4.4.1. O Pacote de Horas adquirido poderá ser utilizado pelo CONTRATANTE a
qualquer tempo, com limitação de prazo de 1 (um) ano da data de compra.
4.4.2. Para fins de dedução das horas de Serviços prestados no Pacote de Horas do
CONTRATANTE, na forma do item 4.4 acima, o valor do Serviço Opcional de Cuidado e/ou o valor
adicional do Veículo Adaptado, caso sejam contratados em algum Agendamento, serão convertidos
proporcionalmente em horas de Serviços.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DA ESSENCE CUIDADOS
5.1. Todas as despesas ordinárias relativas à prestação dos Serviços correrão por
conta da ESSENCE CUIDADOS, incluindo as respectivas obrigações tributárias. Não obstante,
despesas extraordinárias incorridas pela ESSENCE CUIDADOS na prestação dos Serviços, incluindo,
mas não se limitando a, despesas com pedágio e estacionamento nos locais de embarque e
desembarque do Cliente, serão reembolsadas pelo CONTRATANTE na forma do item 4.1.1 acima.
5.1.1. Por sua vez, toda e qualquer despesa incorrida pelo Cliente durante a
prestação dos Serviços, incluindo, mas não se limitando a, despesas com aquisição de lanches, água,
telefonemas, correrão por conta do Cliente. Caso, excepcionalmente, alguma despesa do Cliente
venha a ser paga diretamente pela ESSENCE CUIDADOS, a mesma será reembolsada pelo
CONTRATANTE na forma do item 4.1.1 acima.
5.2. A ESSENCE CUIDADOS NÃO SE RESPONSABILIZA POR:
(i)

OBJETOS ESQUECIDOS NOS VEÍCULOS;

(ii)

ATRASOS DECORRENTES DE COMPLICAÇÕES IMPREVISÍVEIS NO TRÂNSITO; E

(iii)
INADIMPLEMENTOS DECORRENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR,
NOS TERMOS DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
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CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Modificação deste Contrato. O presente Contrato poderá ser modificado a
qualquer tempo pela ESSENCE CUIDADOS, caso em que o CONTRATANTE será notificado para
aceitar as novas cláusulas e condições do Contrato previamente a um novo Agendamento
6.2. Inexistência de renúncia ou novação. Qualquer omissão ou tolerância das
partes, quanto a exigir o estrito cumprimento das cláusulas e condições do presente Contrato, ou
quanto a exercer qualquer direito nele previsto, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o
direito de exercê-lo a qualquer tempo.
6.3. Leis de Regência e Conflitos. As partes contratantes se comprometem a envidar
seus melhores esforços para resolver qualquer conflito resultante, direta ou indiretamente, deste
Contrato amigavelmente, pautando-se sempre na boa fé contratual. Caso as partes não consigam
chegar a uma resolução amigável de qualquer conflito oriundo direta ou indiretamente deste
Contrato, fica eleito o foro da Comarca de Recife, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
6.4. Registro Público. Este Contrato se encontra devidamente registrado no Registro
de Títulos e Documentos da Cidade do Recife/PE, podendo uma cópia sua ser obtida no endereço
“www.essencecuidados.com.br” ou no respectivo cartório, mediante solicitação de qualquer
interessado.
Recife/PE
ESSENCE LOCAÇÃO LTDA.
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