
 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ASSINATURAS PELA INTERNET  

 

Pelo presente instrumento particular, INSTITUTO HARRIS EIRELI ME., pessoa jurídica, inscrita 

no CNPJ sob nº 09533855/0001-52, com sede em São Paulo-SP, doravante denominada 

simplesmente INSTITUTO HARRIS e, pessoa física ou jurídica identificada no formulário 

eletrônico disponibilizado no site WWW.COSMETOPEIA.COM doravante designado 

simplesmente ASSINANTE, têm por certo e ajustado o presente contrato de venda de 

assinaturas nos termos e condições a seguir descritos. 

 

OBJETO  

1 O presente contrato tem por objeto a venda de assinatura anual da biblioteca 

“COSMETOPEIA”, em sua forma digital e versão DESKTOP, publicada pelo INSTITUTO HARRIS 

o qual detém a licença para o uso da marca COSMETOPEIA para as referidas publicações, 

conforme opção de compra manifestada pelo ASSINANTE no site  www.cosmetopeia.com. 

1.1 Ao assinar a COSMETOPEIA e ter o pagamento confirmado por e-mail, o ASSINANTE passa 

a ter o direito de acessar conteúdos exclusivos disponíveis no site www.cosmetopeia.com, 

durante o período de 12 meses. 

1.2 Cada assinatura compreende o direito de realização de um pacote de 50 consultas 

mensais. Ao atingir o limite mensal o usuário será informado por e-mail, mas o seu acesso 

não será bloqueado, desde que não ultrapasse somatório do limite do próximo mês (100 

consultas – 50 do mês anterior mais 50 do mês corrente). Ao atingir o limite de 100 

consultas, o acesso será bloqueado até o próximo mês. Atingindo o limite anual (600 

consultas), novo pacote deverá ser contratado ou poderão ser transferidas cotas de outras 

assinaturas do pacote, através de solicitação por escrito do responsável pelo contrato. 

1.3 A assinatura dá direito às consultas, porém o download não poderá ser realizado. O 

recurso de download, quando disponibilizado, será cobrado a parte. 

1.4 A Assinatura é pessoal e intransferível, sendo que na observância de transferência das 

informações de acesso para terceiros o presente contrato será considerado violado, 

cabendo além do imediato cancelamento do acesso, também multa contratual 

equivalente a dez vezes o valor de uma assinatura anual vigente à época da identificação 

da falta.  

1.5 Para a atribuição de cada login devem ser informados os números de matrícula de cada 

colaborador responsável por um login, além dos dados pessoais do colaborador (RG, CPF 

e e-mail de contato) 

1.6 A assinatura permite a instalação e utilização em apenas 01 (um) dispositivo, podendo ser 

notebook, desktop ou IPAD. 

 

DETALHAMENTO E ESPECIFICIDADES  
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2 As avaliações e recomendações disponibilizadas na biblioteca COSMETOPEIA foram 

compiladas e analisadas a partir da literatura científica referendada e / ou relatórios 

técnicos a partir de dados experimentais fornecidos por laboratórios certificados em boas 

práticas de laboratório ou boas práticas clínicas. Em alguns casos, as avaliações foram 

complementadas por técnicas read across e in silico seguindo parâmetros aceitos pela 

OECD e SCCS/Europa. 

3 A biblioteca COSMETOPEIA contém informações técnicas e estão na língua inglesa. À 

medida que versionamentos em outros idiomas forem disponíveis, o acesso será livre ao 

assinante dentro do período e condições de sua assinatura. 

4 As informações e recomendações contidas neste documento, com o melhor de nosso 

conhecimento e crença, são precisas e confiáveis na data de emissão, mas são oferecidas 

sem garantia, devido à dinâmica da evolução constante do conhecimento de alguns dados 

podem estar desatualizados. 

5 São previstas atualizações mínimas bienais para cada INCI avaliado no tocante aos dados 

e considerações toxicológicas. 

6 As atualizações referentes às regulamentações são inseridas na biblioteca COSMETOPEIA 

em até 4 semanas de sua publicação. 

7 As avaliações dizem respeito ao INCI específico avaliado, e podem não ser válidas para 

este material usado em combinação com quaisquer outros materiais ou para outros usos 

que não o uso como ingrediente cosmético. 

8 É de responsabilidade do usuário se certificar quanto à atualidade de tais informações para 

o uso particular. 

9 As informações contidas na biblioteca COSMETOPEIA destinam-se apenas para fins 

educacionais, para dar suporte ao processo de avaliação de segurança e para auxiliar o 

formulador na escolha de ingredientes, não é um substituto para o aconselhamento de 

um profissional avaliador de segurança qualificado.  

10 O INSTITUTO HARRIS não aceita a responsabilidade pelas consequências do uso destas 

informações ou a sua desatualização.  

 

AQUISIÇÃO DA ASSINATURA  

 

11 O ASSINANTE poderá adquirir as assinaturas mediante o preenchimento completo do 

formulário eletrônico disponibilizado no site www.cosmetopeia.com  confirmando a 

opção de pagamento pelo sistema de cobrança on line (PagSeguro), aguardando os dados 

para pagamento e a confirmação da assinatura.  

12 O ASSINANTE receberá no endereço de e-mail que cadastrou no ASSINE JÁ uma mensagem 

de confirmação de aquisição do serviço, contendo o número do código da assinatura, que 

identificará o ASSINANTE no sistema de assinatura da biblioteca COSMETOPEIA. Este 
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código deverá ser informado por ele sempre que entrar em contato com o Serviço de 

Suporte ao Cliente, através do e-mail cosmetopeia@harris.com.br.  

13 O preço da assinatura anual inclui o acesso durante 1 (um) ano e suporte para instalação 

e uso, assim como a todas as atualizações geradas nesse período, sem qualquer custo 

adicional.  

14 O preço da assinatura anual está descrito no site www.cosmetopeia.com   e também no 

formulário de assinatura, sendo as condições de pagamento aquelas escolhidas pelo 

ASSINANTE no preenchimento do formulário. 

 

ENTREGA 

15 Após o presente contrato ser processado o link para instalação e instruções de acesso e 

consulta serão encaminhados ao cliente.  

16 Se houver qualquer problema relacionado ao acesso o ASSINANTE deverá comunicar o 

INSTITUTO HARRIS, com o seu código de assinante, através do e-mail 

cosmetopeia@harris.com.br  

 

CANCELAMENTO  

17 Este serviço poderá ser cancelado no prazo de até 7 (sete) dias, a contar da adesão ao 

contrato, situação em que o ASSINANTE receberá a restituição dos valores já pagos no 

caso de pagamento à vista, ou o estorno no caso de pagamentos realizados a prazo, ambos 

através da plataforma de pagamento PagSeguro.  

18 O pedido de cancelamento acima mencionado deverá ser feito diretamente pelo e-mail 

cosmetopeia@harris.com.br, dentro do prazo de 7 (sete) dias, mencionando o código de 

assinante fornecido no momento da assinatura.  

19 O cancelamento da assinatura somente será realizado quando ficar caracterizado que não 

foi feito uso da biblioteca. 

19.1 Ao receber o pedido de cancelamento, o INSTITUTO HARRIS realizará verificação de 

acessos e, caracterizado acesso a mais de cinco ingredientes, o produto será considerado 

utilizado e o cancelamento não será aceito. 

19.2 Caso se verifique não ter ocorrido acesso, o INSTITUTO HARRIS solicitará o estorno dos 

valores diretamente ao PagSeguro, o qual será o responsável pela solicitação perante a 

administradora de cartão de crédito do ASSINANTE ou pelo estorno direto em relação às 

outras formas de pagamento.  

 

PRAZO 

20 Este contrato terá vigência pelo período de 1 (um) ano, podendo ser renovado 

indefinidamente sempre que a assinatura anual for renovada, valendo no caso de 

renovação as mesmas condições ora apresentadas. 

http://www.cosmetopeia.com/


 

21 Considera-se como período da assinatura padrão o acesso para a realização de 50 

consultas/mês para cada assinatura contratada, a vigorar pelo período mínimo de 1 ano , 

e suas renovações.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

22 O INSTITUTO HARRIS não responderá por itens não descritos e situações não previstas 

neste contrato.  

23 Ao aderir ao presente contrato o ASSINANTE concorda com os termos nele impressos, com 

o débito dos valores contratados no site www.cosmetopeia.com . 

24 O ASSINANTE está ciente que em razão do presente contrato seus dados gerais passam a 

integrar o banco de dados do INSTITUTO HARRIS, podendo receber informações sobre 

lançamentos, ofertas especiais, promoções, etc., de iniciativa do INSTITUTO HARRIS e/ou 

de seus parceiros. O ASSINANTE poderá solicitar o cancelamento do recebimento destas 

informações pelo e-mail cosmetopeia@harris.com.br.  

25 O INSTITUTO HARRIS declara respeitar o código de ética da ABEMD – Associação Brasileira 

de Marketing Direto, motivo pelo qual se compromete a manter o sigilo dos dados 

cadastrais e pessoais do ASSINANTE.  

26 O INSTITUTO HARRIS reserva-se o direito de deixar de disponibilizar renovação da 

assinatura anual da biblioteca COSMETOPEIA, findo o período de assinatura contratada.  

27 O ASSINANTE declara ser responsável pelas informações e atualizações dos dados 

cadastrados no site http://www.cosmetopeia.com/assinatura, incluindo, mas não se 

limitando ao endereço de e-mail, que deverá ser acessado com frequência pelo 

ASSINANTE. Em caso de alteração nas informações relacionadas à sua assinatura, o 

ASSINANTE deverá entrar em contato com o INSTITUTO HARRIS através do e-mail 

cosmetopeia@harris.com.br.  

28 Fica assegurado ao ASSINANTE o direito de, caso necessário, recorrer ao Foro da Comarca 

em que residir para quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.  

29 Os termos deste instrumento estão de acordo com a legislação vigente, especialmente no 

que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor e suas eventuais alterações.  

30 O INSTITUTO HARRIS não se responsabiliza pelos procedimentos adotados pela 

administradora do cartão de crédito porventura utilizado através do PagSeguro, 

especialmente no que diz respeito a eventuais estornos. Na hipótese de cancelamento da 

assinatura dentro do prazo de 7 (sete) dias da data da assinatura, o acesso será 

imediatamente cancelado. 

31 Os direito autorais são garantidos por Lei, portanto ficam vedadas quaisquer cópias ou 

impressões, bem como a transmissão de qualquer informação a outros usuários, ainda 

que sem custo. Na hipótese de se constatar infração de direitos autorais, são previstas as 

ações cabíveis descritas no item 1.2. 
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31.1 No futuro, o assinante poderá adquirir a um preço especial para assinantes, as 

avaliações dos ingredientes para download e impressão, exclusivamente para inserção em 

dossiês regulatórios, não havendo porém data para implantação dessa funcionalidade. 

31.2 Nesse caso, a impressão será personalizada assegurando a rastreabilidade de origem 

e data de impressão, sendo o assinante responsável pelo adequado uso de cópias. A 

distribuição não autorizada configura infração de direito autoral. 

 

O assinante declara que leu e concorda com as cláusulas deste contrato. 

 

 

 

 

 

 


