
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAIS  

CONTRATADO – SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE PORTO ALEGRE E REGIÃO, com sede à 
Rua General Câmara 424, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CNPJ de n. 92.831.650/0001-05.  

CONTRATANTE:_________________________________________________________________  

BANCO:_____________________ CEL.:(____)_______________ RG.:______________________  

E-MAIL.: __________________________________ CPF.:__________________________________  

Curso: ( ) CPA 10 ( ) CPA 20  

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES  

CLÁUSULA I (OBJETO) – Prestação dos serviços educacionais correspondentes a ministrar o CURSO 
DE FINANÇAS BANCÁRIAS nas CERTIFICAÇÕES ANBIMA:  

CLÁUSULA II (RESPONSABILIDADE PRINCIPAL E SOLIDÁRIA) – O(s) contratante(s) se          
responsabiliza(m), cada um por si, individualmente, em conjunto e solidariamente, sem ordem de             
preferência ou sucessão, pelas obrigações decorrentes do presente instrumento.  

CLÁUSULA III (ENTRADA, ARRAS, SINAL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO) - O pagamento pode ser              
realizado à vista ou parcelado, condição obrigatória, enquanto parcelamento, um valor de entrada, à              
combinar, que se refere a inscrição no curso. No valor do curso está incluso material didático: apostila e                  
curso presencial, podendo ser pago espécie moeda corrente, e por cartão de crédito nas condições               
previstas pela bandeira do contratante;  

§ 1.o - (DESISTÊNCIA) – Se o(s) contratante(s) desistirem da matrícula até 24 (vinte e quatro) horas                 
antes do início do curso, terão devolução de 70% (setenta por cento) dos valores pagos e previstos,                 
retendo o (a) Contratado (a) a diferença para cobertura de tributos e contribuições incidentes sobre               
faturamento, despesas administrativas e ocupação da vaga. A desistência por parte do contratante             
durante a realização do curso, não dá direito a ressarcimento dos valores pagos, bem como a                
devolução dos cheques pré-datados,.  

CLÁUSULA IV (FECHAMENTO DE TURMA E VIGÊNCIA) – A abertura da turma, está condicionada a               
um número mínimo de 10 alunos, os alunos matriculados serão comunicados com o cancelamento da               



turma em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antes do início das mesmas, alunos                 
matriculados terão valores ressarcidos.  

CLÁUSULA V (FORO) - Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para 
solução de eventuais questões decorrentes deste instrumento.  

Porto Alegre,______/______/______.  

Contratante (a) Contratado(a)  

RECIBO R$...........................  

Recebemos de Sr.(A).............................................................................................................  

Forma de pagamento: Dinheiro R$ ....................  

Cartão de Crédito ( ) .........Vezes R$...................  

Data: ......../...................../ 2020.  

____________________________________________________ 
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE PORTO ALEGRE E REGIÃO, 

CNPJ de n. 92.831.650/0001-05.  

OBS: O comprovante fiscal será entregue no primeiro dia de aula.  


