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CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

Firmam o presente Contrato Particular da Prestação de Serviços Educacionais de Curso 

Livre, em consonância com o art. 205 e 206 da Constituição da República do Brasil, lei 

9.394/96, Decreto Presidencial 5.151/2004, art. 1º e 3º da Portaria n. 008/2002 e 

Deliberação CEE 14/97, por livre e espontânea vontade e na melhor forma do direito, 

com base em toda a legislação aplicável à espécie e que as partes declaram ter pleno 

conhecimento, nos termos que seguem: De um lado a CONTRATADA, Merco.fit, razão 

social de VGM Representações LTDA, CNPJ: 31.318.054/0001-23, sediada na Avenida 

Icaraí, 1717/409, Cristal, Porto Alegre, RS, CEP 90.810-000. De outro lado, o 

aluno/cliente, denominado CONTRATANTE, cujas informações pessoas foram 

preenchidas no site www.merco.fit ou www.cursos.merco.fit ou www.merco.fit/cursos, 

que desde já, declara que são legítimos e de sua inteira responsabilidade os números de 

documentos e as informações pessoais prestadas, face serem estes os dados que serão 

inclusos no Certificado se atendidos todos os requisitos propostos neste contrato.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1 Este instrumento tem por objeto a regulação da relação entre a CONTRATADA e o 

(a) CONTRATANTE proveniente do CURSO LIVRE DE FORMAÇÃO NO 

MÉTODO TREINAMENTO FUNCIONAL CORE-TRAINING, ministrado em dois 

dias, ministrado por Profissional escolhido pela CONTRATADA, devidamente 

qualificado.  

1.2 A CONTRATADA se obriga a realizar a prestação do serviço, objeto do presente 

contrato, por meio de profissionais qualificados e fazendo uso das melhores técnicas 

aplicáveis.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA  

A CONTRATADA se obriga a ministrar o curso base no método Treinamento 

Funcional e Core-Training à (ao) CONTRATANTE, cuja vigência abrangerá os 

períodos, horários e módulos estabelecidos no website no momento da contratação e 

conforme se segue: ProFuncional - Core Training terá a carga horária de 20 horas no dia 

do curso contratado, no período de 08:00 às 18:00h, incluso o intervalo para almoço; o 

curso ocorre aos finais de semana, sendo sábado e domingo no mesmo horário.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO DIREITO DE IMAGEM  

3.1 O (A) CONTRATANTE autoriza o uso se sua imagem, em caráter irrevogável, 

irretratável e gratuito, a publicação e veiculação sem qualquer ônus para a 

CONTRATADA, de fotografias, texto na forma de artigo, resenha ou mesmo em outro 

formato, bem como o uso de seu nome no rol de profissionais certificados pela 

CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATADA.  

3.2 A autorização contida no item 3.2 desta cláusula concederá à CONTRATADA o 

direito de usar, gozar e dispor da mesma em qualquer tempo, independente do período 

vigência deste contrato.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E INADIMPLENTO  

4.1 O inadimplemento de quaisquer das parcelas de pagamento no plano contratado, 

incorrerá em multa de 10% (dez por cento) acrescida de juros de mora de 2% (dois por 

cento) ao mês pro rata die, a ser incluído, inclusive, em caso de rescisão previstos na 

cláusula sétima.  

http://www.cursos.merco.fit/
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4.2 Fica a critério da CONTRATADA a execução e cobrança judicial a partir do 30º dia 

de atraso, vencendo-se antecipadamente todo o contrato.  

4.3 Fica a critério da CONTRATADA a denúncia ética em órgão de classe o não 

pagamento de quaisquer uma das parcelas. 4.4 Pela prestação dos serviços contratados, 

a (o) CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância informada no website 

ou proposto em promoção pelo departamento de vendas no momento da contratação do 

serviço, por meio de pagamento de preferência. Os meios de pagamentos utilizados 

serão a transferência bancária entre contas bancárias, boleto bancário ou cartão de 

crédito, observando os critérios de pagamento disponíveis no site no momento da 

contratação.  

4.5 Caso o (a) CONTRATANTE opte por pagamento por boleto bancário nos termos do 

item 4.4, fica definido de forma inequívoca que os encargos de taxas bancárias de 

emissão serão acrescidos ao valor das parcelas a serem pagas pelo (a) 

CONTRATANTE.  

4.6 Caso o (a) CONTRATANTE opte pelo pagamento por boleto bancário, em caso de 

atraso ou inadimplemento total, o mesmo não poderá realizar o depósito bancário na 

conta da CONTRATADA após o término do curso.  

4.7 No caso de atraso no pagamento do boleto bancário, esse será encaminhado ao 

cartório de títulos e protestos, sendo obrigação do (a) CONTRATANTE realizar a 

negociação com a empresa, pagar um novo boleto e após a sua compensação, solicitar a 

carta de quitação, por email, mencionando o local (Rua, número, bairro, CEP, cidade) 

para envio. Com o recebimento da carta de quitação do (a) CONTRATANTE deverá 

comparecer ao cartório de títulos e protestos, apresentar a documentação, pagar os 

emolumentos para que assim ocorra a baixa do título. Por fim, necessário esclarecer que 

essa é uma obrigação legal assumida pelo (a) CONTRATANTE, que pactua o presente 

contrato nessa modalidade e que deu motivo a causa, uma vez que não pagou na data 

acordada a obrigação assumida.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FREQUÊNCIA EXIGIDA E DO CERTIFICADO  

5.1 A frequência exigida para aprovação no curso e emissão do certificado é de 100% 

(cem por cento) do tempo previsto na cláusula segunda deste contrato.  

5.2 A reposição das aulas deverá ser realizada no prazo máximo de 6 (seis) meses a 

partir da data de término do curso, conforme previsão da cláusula segunda deste 

contrato.  

5.3 A reposição das aulas perdidas fica condicionada a disponibilidade do curso e das 

vagas por parte da CONTRATADA.  

5.4 Caso haja necessidade de reposição de aulas em localidades distinta daquela em que 

o (a) CONTRATANTE realizou o curso, todos os custos decorrentes da reposição das 

aulas correrão por sua conta, incluídos aqueles de decorrentes de transporte, estadia e 

alimentação.  

5.5 Não cumprida a frequência mínima exigida, o (a) CONTRATANTE não terá direito 

ao certificado de conclusão do curso, mas tão somente a uma declaração contendo datas 

e horários de participação no curso.  

5.6 A CONTRATADA entregará o certificado digital ou impresso ao (à) 

CONTRATANTE em até 3 (três) dias úteis contados da data de conclusão do curso.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DO QUORUM MÍNIMO PARA REALIZAÇÃO DOS 

CURSOS  

6.1 As datas de realização do curso estão sujeitas a alteração, bem como sua realização 

está sujeita a um quórum mínimo de 10 (dez) participantes.  
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6.2 Caso o quórum mínimo de participantes não seja atingido, caberá a 

CONTRATADA a decisão do acontecimento do curso.  

6.3 Em caso de cancelamento do Curso pela CONTRATADA, será devolvido ao (à) 

CONTRATANTE 100% (cem por cento) do valor pago, ou o mesmo pode ser 

transferido para uma outra turma, se desejar, pagando o mesmo valor acordado no 

momento da assinatura deste instrumento. Para aqueles (as) que contratarem o serviço 

pelo sistema do cartão de crédito, a devolução será operada pelo estorno do sistema do 

cartão de crédito e de acordo com a política do mesmo, ou seja, a devolução se dará na 

fatura futura e poderá ocorrer no prazo de 30 (trinta) ou até 60 (sessenta) dias após o 

estorno no ato do cancelamento. No entanto, para aqueles (as) que contratarem o serviço 

por meio de boleto, a devolução será realizada com o depósito direto na conta bancária 

informada pelo (a) CONTRATANTE.  

6.4. O (A) CONTRATANTE fica cientificado (a) e obrigado (a) a entrar em contato, 

por meio do e-mail contato@merco.fit ou pelo WhatsApp a CONTRATADA, para 

verificar se o curso foi confirmado naquela localidade e data prevista.  

6.5. A CONTRATADA não se responsabiliza pela restituição de valores despendidos 

com transportes de qualquer natureza, hospedagem e alimentação para a hipótese de 

CANCELAMENTO prévio do curso.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DESISTÊNCIA E DO ABANDONO DO CURSO  

7.1 Na hipótese de desistência, com prazo de até 8 (oito) dias de antecedência para 

início do curso, os (as) CONTRATANTES que realizarem o pagamento pelo sistema do 

cartão de crédito, a devolução dos valores ocorrerá com a incidências de multa de 20% 

(vinte por cento) e será operada pelo estorno do sistema de cartão de crédito, nos termos 

da política adotada pela operadora do cartão de crédito utilizado, ou seja, a devolução se 

dará na fatura futura e poderá ocorrer no prazo de 30 (trinta) ou até 60 (sessenta) dias 

após a solicitação. No entanto, para os (as) CONTRATANTES que realizarem 

pagamento por boleto bancário, a devolução será realizada por depósito direto na conta 

do (a) CONTRATANTE, em um prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo da incidência 

da multa prevista no item 7.1 desta cláusula.  

7.2 Na hipótese de desistência, após o prazo de 7 (sete) dias de antecedência para início 

do curso, os (as) CONTRATANTES que realizarem o pagamento por sistema do cartão 

de crédito, receberão a devolução, com a incidência de 50% (cinquenta por cento) de 

multa, incidente sobre o valor total do curso. A devolução poderá ocorrer pelo estorno 

do sistema de cartão de crédito e de acordo com a política da operadora do mesmo, ou 

seja, a devolução se dará na fatura futura e poderá ocorrer no prazo de 30 (trinta) ou até 

60 (sessenta) dias após a solicitação expressa. No entanto, para os (as) 

CONTRATANTES que realizarem o pagamento por boleto bancário, a devolução será 

feita com o depósito direto na conta do (a) CONTRATANTE sem prejuízo da 

incidência da multa prevista no item 7.1 desta cláusula. 7.3 Em caso de desistência 

imotivada ou motivada por parte do (a) CONTRATANTE, depois de iniciado ou 

terminado o primeiro módulo do curso, será devolvido o valor contratado, mas com uma 

retenção de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o valor total do curso, mesmo se 

concedidos descontos promocionais, para fins de despesas administrativas entre outras, 

bem como diante do fato que 50% (cinquenta por cento) do serviço já fora prestado. O 

objeto deste contrato é dividido em dois módulos, Core-Training módulo 1 e, 

Treinamento Funcional módulo 2.  

7.4 Caso a desistência ou o abandono ocorra depois de iniciado ou concluído o segundo 

módulo do curso, não será realizado qualquer devolução e a qualquer título, uma vez 

que o serviço foi prestado e se faz necessário custear despesas administrativas e 
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remunerar os profissionais operantes. Entretanto, o aluno poderá optar por realizar o 

curso novamente com outro instrutor (a) em data a ser agendada, desde que faça o 

requerimento em até 15 (quinze) dias após o término do segundo módulo.  

7.5 O pedido de desistência em relação ao curso por parte do (a) CONTRATANTE 

deverá ser manifestado por escrito, mediante envio de e-mail com retorno de 

recebimento ou envio de mensagens via WhatsApp com retorno também ou, ainda, o 

protocolo formal de entrega desse pedido.  

7.6 O não cancelamento formal e expresso nos prazos previstos, conforme as 

disposições acima descritas, obrigam o (a) CONTRATANTE ao pagamento dos valores 

ajustados, independentemente da fruição do serviço prestado pela CONTRATADA nos 

termos deste contrato. Entretanto, o (a) CONTRATANTE que não comparecer, poderá 

solicitar a sua inserção em uma próxima turma, desde que faça o requerimento em até 

15 (quinze) dias após o término do curso.  

7.7 Fica também a critério da CONTRATADA o cancelamento do serviço por outros 

motivos que aqui não foram informados, bem como a suspensão, com a imediata 

devolução de todos os valores eventualmente pagos pelo(a) CONTRATANTE.  

7.8 O (A) CONTRATANTE que tiver comportamento inadequado durante a prestação 

do serviço nas dependências do prédio/LOJA, seja em grupo ou isoladamente, será 

afastado das dependências da CONTRATADA e, se reincidente no dia posterior, será 

excluído do curso. Nessas hipóteses, não será restituído qualquer valor pago a qualquer 

título.  

CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA  

8.1 O presente contrato é firmado em caráter pessoal e intransferível, não podendo ser 

cedido a terceiros a título ganho ou oneroso. 

8.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo setor competente da CONTRATADA. A 

tolerância da CONTRATADA não significará renúncia, perdão, renovação ou alteração 

do que for contratado na prestação do serviço.  

8.3 O comparecimento no local onde será ministrado o curso, o transporte ao local, bem 

como qualquer recurso administrativo a fim de buscar uma vaga no mercado de trabalho 

na área correlacionado ao ensino são de responsabilidade exclusiva do 

aluno/Contratante.  

8.4 Quaisquer descontos quando oferecidos em informes publicitários não serão em 

nenhuma hipótese cumulativos.  

8.5 A CONTRATADA se obriga a fornecer um e-book (apostila digital, formato pdf) 

que integra o custo pago pelo serviço para o fim de auxiliar e integrar o material 

educacional fornecido, entretanto é de responsabilidade do aluno a aquisição de 

cadernos, canetas e demais materiais necessários para o acompanhamento das aulas 

teóricas.  

8.6 A realização de matrícula no curso ofertado com o subsequente pagamento implica 

em adesão automática as cláusulas descritas neste contrato, não podendo o aluno 

declarar desconhecimento ou falta de informação.  

8.7 A CONTRATADA poderá a qualquer tempo, substituir os profissionais, alterar a 

sequência de realização dos módulos, bem como adequar conteúdos programáticos, 

desde que tais alterações não impliquem em prejuízo na qualidade do serviço.  

 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

- Fica eleito o Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS como competente para 

apreciar qualquer questão decorrente da relação contratual entre as partes, renunciando 

ambas as partes qualquer foro por mais privilegiado que seja.  

Porto Alegre-RS, _____ de ____________ de________  
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_______________________________  

CONTRATADA 

 

 

 ____________________________________  

CONTRATANTE  

RG:  

CPF:  

 

 

___________________________________  

TESTEMUNHA 1  

RG:  

 

 

_____________________________________  

TESTEMUNHA 2  

RG 

 


