
 
 

 

 
e 

 

Ajustam entre si o presente CONTRATO, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto deste CONTRATO, o estabelecimento 

de termos e condições para viabilizar a participação do (a) 

CONTRATANTE em: 
 

Vagas Agenda 
Data de 

Realização 
Local da 

Realização 

    

 
1.2 - Será considerado (a) como Beneficiário (a) do presente 

evento o (s) aluno (a)(s): 
 

Agenda Aluno (a) 

  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES 

DAS PARTES 

2.1 - Do ___________________________________________________________ 

2.1.1 - Desenvolver na integridade o objeto deste 

CONTRATO; 

2.1.2 - Entregar ao(a) CONTRATANTE o certificado de 

participação no evento, mediante frequência mínima das 

horas/aula ministradas e cumprimento da ntegralidade 

das atividades obrigatórias do (s) evento(s): 
 

Agenda Frequência (%) 

 95 

 
2.2 - Da  CONTRATANTE: 

2.2.1 - Participar ou indicar participante do evento 

contratado, observando a frequência mínima fixada neste 

CONTRATO; 

2.2.2 - Efetuar o pagamento do valor pactuado neste  

CONTRATO; 

2.2.3 - Não reproduzir os materiais didáticos ou utilizar a 

metodologia adotada no evento sem prévia e formal 

autorização do ________________________________________________L 

2.2.4 - Avaliar o evento contratado após sua participação. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

3.1 - O presente CONTRATO terá vigência pelo período de 

_____________, podendo ser alterado desde que       acordado entre 

as partes e retratado através de termo aditivo, conforme 

legislação em vigor. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E FORMA DE 

PAGAMENTO 

4.1 - Para a realização completa do objeto deste 

CONTRATO, o (a) CONTRATANTE pagará 

___________________________________________________________), da 

seguinte forma: 

4.1.1 - O valor contratado no item 4.1 será pago por meio 

de: 
 

Forma de 
Pagamento 

Porcentagem 
Pagamento 

Valor do 
Pagamento 

(R$) 

 
  

 
4.2 - Deixando o(a) CONTRATANTE de efetuar o pagamento 

na forma descrita  neste  CONTRATO  ficará  constituído(a) 

em mora, devendo pagar ao ____________________________________, 

além do(s) valor (es) em atraso (principal), os seguintes 

acréscimos: 

 
4.2.1 - multa de 2% (dois por cento) sobre o valor principal, 

atualizado na forma abaixo; 

 
4.2.2 - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 

 
4.3 - As parcelas devidas pelo (a) CONTRATANTE, por força 

deste  CONTRATO,  assim  como  correspondentes 

acréscimos, constituirão dívida líquida e certa, passível de 

cobrança executiva, independente  de  notificação 

extrajudicial ou judicial. 

 
4.4 - Se na vigência deste CONTRATO tolerar o ___________ 

direta ou indiretamente, qualquer atraso ou demora de 

pagamento do valor pactuado ou no cumprimento de 

qualquer outra obrigação contratual, esse fato não poderá, 

jamais, ser considerado como renúncia ou modificação das 

condições do contrato, que permanecerão em pleno vigor, 

para todos os efeitos jurídicos. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO 

5.1 - O _______________________________________________  reserva- se 

o direito de não realizar o objeto deste CONTRATO caso 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 

doravante denominado _____________________________________, 

localizado na cidade de_____________________________/ Bahia, 

Bairro________________________, CNPJ nº_________________________, 

Inscrição Estadual nº . 

_________________________________, doravante denominado (a) 

CONTRATANTE, localizado na cidade de__________________, 

Bairro_______________________ , CEP:__________________CNPJ nº 
______________________, neste ato representado(a) por 
_________________________________________________________ e 
CPF nº ____________________________________. 



 
 

o número de requerimentos não atinja o mínimo de: 
 

Agenda 
Número Mínimo de 

Participantes 

  

 
5.1.1 - Ocorrendo a hipótese prevista no item 5.1, o valor 

eventualmente pago será integralmente devolvido ao (à) 

CONTRATANTE sem direito a qualquer reparação. 

 
5.2 - O não cumprimento pelas partes das obrigações 

assumidas neste CONTRATO importará em sua rescisão de 

pleno direito, independentemente de interpelação judicial. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA DESISTÊNCIA 

6.1 - O(A) CONTRATANTE terá um prazo de até 07 (sete) 

dias de antecedência do início do treinamento, para desistir 

do objeto ora contratado, sendo-lhe garantida a devolução 

integral do valor pago até o momento da sua desistência. 

 
6.1.1 - Após o prazo fixado neste item e até a data de  

início do treinamento, a desistência do(a) CONTRATANTE 

de participar do treinamento, objeto deste CONTRATO, 

importará no pagamento, a título de multa, de 50% 

(cinquenta por cento) do valor total do CONTRATO. 

 
6.1.2 - Vencido o prazo disposto no subitem 6.1.1 supra, a 

desistência do (a) CONTRATANTE importará na obrigação 

pelo pagamento do valor integral deste CONTRATO. 

responsabilidade exclusiva do ________________________________ 

que, desde já, exime o (a) CONTRATANTE de qualquer 

responsabilidade ou vínculo com o pessoal utilizado na 

execução dos serviços, objeto deste CONTRATO. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 - Casos omissos e modificações serão resolvidas entre 

as partes através de Termos Aditivos, que farão parte 

integrante deste CONTRATO. 

 
8.2 - Fica eleito o  Foro  da  Comarca de  _______________,  

Estado de Bahia que será o competente para dirimir 

dúvidas decorrentes da execução deste CONTRATO, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 
E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as 

partes o presente CONTRATO, em 02 (duas vias) de igual 

teor e forma, para um só efeito, na presença das 

testemunhas abaixo, que também o assinam. 

 
 

Data. 

 
 

CONTRATADA CONTRATANTE 

 
6.1.3 - A desistência deverá ser feita por escrito, 

devidamente protocolada junto ____________________________ 

na qual foi feita a contratação; 

 
6.2 - O simples não comparecimento ao evento e/ou a não 

participação nas atividades previstas não desobriga o (a) 

CONTRATANTE do pagamento das parcelas contratadas. 

 
 
 

 
TESTEMUNHAS 

 
 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS 

7.1 - As obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, 

relativas à execução do objeto deste CONTRATO serão de 

 
 

CPF: CPF: 


