
Atenção: Leia antes de assinar: em caso de dúvida, consulte um entendido.  

De um lado Bom Jesus Profissionalização para o Trânsito Ltda., doravante denominada CENTEC e de outro lado  

         , inscrito no CPF/MF sob 

Nº______________________, residente e domiciliado na _______________________________________________________________________ 

Bairro: _____________________________ na cidade de _____________________________________Estado de ________________doravante  

denominado ALUNO, tem entre si justo e contratado o que segue :  

 

Cláusula Primeira: Do objeto do Contrato  

Curso de   

 

Cláusula Segunda: Sobre o funcionamento do Curso  

O Curso acima exposto é regido pelas Normas de Funcionamento, que são parte integrante deste Contrato, cuja cópia foi devidamente 

entregue ao ALUNO, conforme recibo anexo.  

 

Cláusula Terceira: Dos valores e Condições de Pagamento  

O valor do curso contratado é R$   pagos conforme recibo e opção de pagamento feita pelo contratante.  

 

Parágrafo Único  

O CENTEC concederá desconto sobre o valor do Curso quando o pagamento for efetuado à vista.  

Qualquer outro desconto eventualmente concedido, tratar-se-á de negociação direta a ser efetivada entre o CENTEC e o ALUNO e 

não caracteriza alteração no preço do curso.  

Quando efetuado o pagamento em cheques, estes são de inteira responsabilidade do ALUNO, ainda que não sejam de sua emissão, 

sem prejuízo de ação de execução contra o Emitente.  

 

Cláusula Quarta: Das obrigações do CENTEC  

O CENTEC se compromete a ministrar o Curso dentro das normas e padrões estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas 

Resoluções e Portarias vigentes no País sobre a ensino aplicado para este fim.  

 

Cláusula Quinta: Das obrigações do ALUNO  

O ALUNO se obriga a cumprir as cláusulas que lhe cabem neste Contrato, bem como as Normas de Funcionamento do Curso.  

Cláusula Sexta: Eleição do foro  

As partes elegem o foro da Comarca da cidade da Unidade onde o Curso foi realizado, para a solvência de quaisquer dúvidas oriundas 

deste instrumento e demais questões à este relacionadas.  

Por se acharem justos e contratados, assinam este Contrato em duas (2) vias de igual teor.  

  

.........de............................ de 2018.   

 

  
  
  

____________________________________  

                                                Aluno  

   

  

 

 

 

  

  

Testemunha  Testemunha 

  

 

 

 

 

 

  

Bom Jesus Profissionalização para o Trânsito Ltda.  
CNPJ/MF 96.456.579/0004-13 – Av. Barbacena, 58 – Barro Preto – Belo Horizonte – MG  
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS   


