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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –  CURSO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS  
 
FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL –  FMF ,  a ssoc iação c iv i l  de di rei to pr ivado de caráter  despor t ivo,  
inscr i ta no CNPJ  sob  o  nº  17.405.747/0001 -22 ,  registrada no Cartór io de Pessoas  Jur ídicas d esde  
05/03/1915 sob o nº.  64.884,  com sede na Rua P iauí ,  nº .  1.977,  bairro Funcionár ios, no  Munic ípio de  
Belo Hor izonte, Minas Gerais,  CEP 30.150 -231, n este ato representada por  seu presidente, doravante  
denominada CONTRATADA;  e,  
 
___________________________________________________________________________________ _, 
brasi le i ro(a) ,  natural  de _________________ _______________________________________________ , 
sol tei ro(   )  –  casado(   )  –  convivente em união estável  (   ) ,  domic il iado e residente na Rua  
___________________, nº  __, Bair ro ____________, no Munic ípio de 
___________________________, Estado de ____________________________________  doravante 
denominado CONTRATANTE/ALUNO;  
adere, por  requer imento de matr ícula, aos ter mos deste CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS  
(CONTRATO )  acei tando as seguintes c láusulas e  condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA –  DO OBJETO  
 
1.  Consti tui  objeto  do presente CONTRATO  a  prestação de serviços preparatór io e  educacional  
pela CONTRATADA,  atravé s da ESCOLA MINEIRA DE AR BITRAGEM –  MÁRCIO REZENDE DE FR EITAS ,  na  
modal idade presencial  de curso para formação de árbi tros de futebol  para os quadros de reserva da 
FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL  –  FMF ,  n os termos do edital  00 1/2021 que  deste é parte  
integrante . 
 
CLÁSULA SEGUNDA –  DA MATRÍCULA  
 
2.  São condições necessár ias para a efet ivação da matr ícula:  
 
( i ) Foto 3x4 atual  do CONTRATANTE/ALUNO ;  
( i i ) Cópia da cartei ra de identidade vál ida no terr i tór io nacional do CONTRATANTE/ALUNO ;  
( i i i ) Cópia do cert i f icado de conclusão do ensino super ior  e/ou declaração certi f icando que o  
CONTRATANTE/ALUNO  est á cursando en sino sup er ior ;  ou cert i f icado de conclusão do 2° Grau/En sino 
Médio;  
( iv) Atestado médico comprobatór io de capacidade f í sica/psíquica do CONTRATANTE/ALUN O  
habi l i tando-o à prát ica de at iv idade f í sica vol tada para arbi tragem de fu tebol ,  inc luindo -se  
eletrocardiograma e teste ergométr ico com parecer  médico;  
(v)  Atestado de acuidade visual  do CONTRATANTE/ALUNO  para exercer  a at iv idade de árbi tro de 
futebol ,  prescr i to por  oftalmologista;  
(v i ) Apresentar  comprovante de pagamento da taxa de  matr icula no valor  R$500,00 (quinhento s  
reais) ;  
 
CLÁUSULA TERCEIRA –  DO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO  
 
3.  Pela prestação dos  serviços de scr i tos na  c láusula pr imeira o(a)  CONTRATANTE/ALUNO  pagar á  
à CONTRATADA,  além da taxa de matr ícula prevista no i tem ( v i)  da c láusula segunda,  o valor  de R$ 
4.000,00 (quatro mi l  reais) ,  os quais serão div ididos em 8 (oi to)  parcelas mensais e  consecutivas de  
R$ 500,00 (quinhentos reais) ,  com VENCIMENTO DA PRIMEIRA MENSALIDADE NO 10ºDIA ÚTIL  DO 
MÊS DE FEV EREIRO/2021 ,  e  as demais mensal idades no mesmo  dia dos meses subsequentes ,  sem 
acrésc imo.  
 
3.1.  A quitação das parcelas das mensal idades  será fe i ta através de boleto bancário, cartão de 
crédito/débito ou cheque, inc lusive da matr ícula.  Quando efetuadas  por  meio de cheque(s) ,  so mente 
será considerada fei ta, após a compensação e conci l iação bancária do(s)  refer ido(s) cheque(s) .  
 



 

2 
 

 
 
 
 
3.2.  No caso  de inadimplemento de quaisquer  das  parcelas descr i tas n o caput desta c láusula ,  
ainda que parc ial ,  haverá inc idência de correção monetár ia pela var iação posi t iva do  IGP -M, bem 
como juros  moratór ios de 1% (um por  cento)  ao mês ,  ambos calculados de forma l inear  pro  rata d ie ,  
a lém de multa penal  não compensatór ia de 10% (dez  por  cento )  sobre a integral idade do saldo  
devedor  atual izado e acresc ido de juros.  
 
CLÁUSULA QUARTA –  DA VIGÊNCIA  
 
4.  A vigência do presente contrato corresponderá à duração do curso, observada a ausência d e  
cancelamento e impedimentos de continuidade do vínculo do(a)  CONTRATANTE/ALUNO  c om a  
CONTRATADA ,  ou por  motivos de ordem legal ,  regimental  ou acadêmica, além das dema is 
disposições ora estabelec idas, encerrando -se, ordinar iamente, com a conclusão do curso pelo(a)  
aluno(a) ,  e  com o adimplemento, por  este, das obr igações assumidas.  
 
4.1.  O(A)  CONTRATANTE  terá di rei to à cert i ficação, desde que, regularmente matr iculado, conclu a  
com êxi to todas as disc ipl inas e at iv idades acadêmicas e  f í sicas obr igatórias que compõe a grade do 
curso.  At ingindo um total  mínimo exig ido de 70% da frequência e  70% das notas em cada matéria do 
curso.  
 
CLÁUSULA SEXTA –  DA GESTÃO ACADÊMICA  
 
5.  É de inteir a responsabi l idade da  CONTRATADA a gestão do s serviços educacionais prestado s ,  
no que se refere à f ixação de datas para provas, aval iações e carga horár ia, bem como a indicação de 
professores, além de outras providências que as at iv idades docentes e  admini strat ivas exi jam.  
 
5.1.   As aulas serão ministradas na sede da FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL  –  FMF ,  CET-UFMG  e  
em campo de futebol  de prof issional ,  tendo  em vista os  serviços contratad os  e a n atureza da  
disc ipl ina.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA –  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
6.  O não exerc íc io pel os CONTRATANTES  de quaisquer  dos di rei tos ou obrigações previstos neste  
CONTRATO  será t ido como ato de mera l iberal idade, não const i tuindo al teração ou novação das  
obr igações ora estabelec idas, cujo cumprimento poderá ser  exig ido a qualquer  tempo,  
independentemente de comunicação prévia à outra parte.  
 
6.1.   A declaração de nul idade ou inval idade de qualquer  das c láusulas  não prejudicará a val idad e  
e ef icácia das demais condições deste contrato.  
 
6.2.  Em caso de desistência a taxa de matr ícula não será devolvida ao CONTRATANTE/ALUNO.  
 
CLÁUSULA OIT AVA –  DO FORO  
 
7.  Fica ele i to o foro da comarca de Belo Hor izonte para qualquer ação or iunda do presente 
contrato, que é  lavrado em duas  v ias na  prese nça de duas  testemunhas.  E  por  e starem as p a rtes 
justas e  contratada s e por  considerarem o negócio fechado, assinam o presente instrumento em 02  
(duas)  v ias de igual teor  e para um só efei to.  

Belo Hor izonte _ ________,_________________de 20 21.  

          
_____________________________________   ____________________________________ 
CONTRATANTE/ALUNO      FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUT EBOL –  FMF  


