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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

Por este instrumento de Contrato, as partes, de um lado, o Instituto Preparatório Militar, pessoa jurídica de 

direito privado, com sede na Av. Menino Marcelo, nº 3299 - sala 04, bairro Serraria, no município de Maceió, 

Estado de Alagoas, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 29.164.125/0001-39, doravante denominada simplesmente 

de CONTRATADA. E, de outro, o(a) ALUNO, ou seu representante legal, doravante denominado de ALUNO, 

designado e qualificado no documento Requerimento de Matrícula, a saber: 

_______________________________________________________________________________, CPF 

__________________________, estudante do CURSO PREPARATÓRIO PARA AS ACADEMIAS/ESCOLAS 

MILITARES/CARREIRAS POLICIAIS, têm entre si justo e acordado o que segue: 

MATRÍCULA 

CLÁUSULA PRIMEIRA – A configuração formal do ato de matrícula procede-se por meio do preenchimento e 

assinatura pelo ALUNO ou responsável legal, de formulário próprio, individual e   intransferível, fornecido 

pelo Instituto Preparatório Militar (IPM), que fará parte integrante do presente contrato, denominado FICHA 

DE MATRÍCULA. 

Parágrafo Primeiro – A matrícula somente será considerada deferida quando cumpridas todas as obrigações 

do ALUNO, como pagamentos, assinaturas e entrega de documentos (quando houver necessidade de 

comprovação documental). 

Parágrafo Segundo – O ALUNO assume total responsabilidade quanto às declarações expressas na FICHA DE 

MATRÍCULA, ficando o Instituto Preparatório Militar isento de responsabilidades sobre os eventuais 

problemas oriundos dos dados ali descritos. 

Parágrafo Terceiro – As alterações de informações sobre endereço residencial, comercial, local de trabalho, 

estado civil, e outros dados informativos do ALUNO, deverão ser imediatamente comunicadas, por escrito ou 

por e-mail, ao Instituto Preparatório Militar, que emitirá protocolo de recebimento. No caso do não 

comunicado do exposto acima, prevalecerão as informações constantes na FICHA DE MATRÍCULA, para efeito 

de avisos, notificações, intimações e outras medidas que se fizerem necessárias, seja de ordem judicial ou 

extrajudicial. 

Parágrafo Quarto – O ALUNO declara possuir os pré-requisitos abaixo, não podendo, em tempo algum, 

alegar desconhecimento ou exigir treinamento gratuito para seu nivelamento: 

a) Conhecimentos básicos de Língua Portuguesa: leitura, escrita, compreensão e interpretação de 

textos e vocabulário necessário, exigidos no edital; 
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b) Conhecimentos básicos fundamentais de Matemática: reconhecer números e sinais matemáticos, 

realizar operações aritméticas manuais (soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, radiciação) 

e exibir resultados, exigidos no edital; 

c) Acesso a canais de informação, como jornais, revistas ou periódicos (impressos ou digitais), acesso à 

Internet e conta válida de e-mail do Gmail; e 

d) Conhecimentos básicos fundamentais de informática: ligar e desligar computadores, utilizar mouse e 

teclado, abrir e fechar programas de computador, acessar a Internet, ter instalado em seu computador 

os aplicativos exigidos no edital (quando especificados). Este pré-requisito será exigido apenas nos casos 

cujo conteúdo do curso aborde noções de informática. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Objeto 

O objeto deste contrato é a Prestação de Serviços Educacionais de Ensino Livre de CURSO PREPARATÓRIO PARA 

A REALIZAÇÃO DOS CONCURSOS DE INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS e/ou CARREIRAS POLICIAIS, entregue no 

período de __________________________________ a ____________________________________ a que o (a) 

ALUNO tem direito, conforme inscrição aceita pela CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro - O Instituto Preparatório Militar não é responsável pela aprovação do ALUNO ou sua 

eficiência nas provas de concurso, bem como também não tem obrigação de conceder descontos, bolsas de 

estudo ou aulas de reforço gratuitas em futuros preparatórios ou serviços. 

Parágrafo Segundo - O Instituto Preparatório Militar não está vinculado à empresa organizadora do concurso 

público a que se destina, assim como a efetivação da matrícula não garante a inscrição do ALUNO no concurso 

ou seu ingresso na carreira pública. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA– Da Prestação dos Serviços 

Parágrafo Primeiro – O Instituto Preparatório Militar obriga-se a ministrar aulas e atividades em salas e locais 

apropriados, à sua escolha, tendo em vista a natureza do conteúdo e da técnica pedagógica necessária. 

Parágrafo Segundo - O ALUNO deverá cumprir o calendário e horários estabelecidos pelo Instituto 

Preparatório Militar, bem como suas possíveis alterações. O não comparecimento do ALUNO às aulas 

programadas ou reagendadas não implica em sua reposição gratuita. 

Parágrafo Terceiro - A ausência às aulas presenciais ou online, não isenta o ALUNO em pagar as mensalidades 

devidas e não provocará devolução proporcional ou integral do valor pago, ou sua conversão em créditos para 

utilização em aulas ou outro serviço oferecido pelo Instituto Preparatório Militar. 

Parágrafo Quarto - Para os cursos preparatórios com início antes da publicação do edital, valerá o conteúdo do 

edital mais recente, visto que, neste caso, a natureza do curso passa a ser de preparação antecipada, todavia, 

ajustes poderão ser realizados para atender ao edital que será publicado posteriormente.  

Parágrafo Quinto - Em razão dos custos operacionais, as aulas apenas terão início quando houver um mínimo 

de 30 (trinta) alunos com matrículas efetivas. Fica reservado ao Instituto Preparatório Militar, o direito de 
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cancelar antecipadamente sua realização ou a alterar a data de seu início, desobrigando-se à prestação dos 

serviços caso aquele número não seja atingido, e não restando ao ALUNO qualquer expectativa de direito. 

CLÁUSULA QUARTA – Do Pagamento 

Como contraprestação pelo produto descrito na Cláusula Segunda, o (a) ALUNO pagará a matrícula no valor de 

R$ ___________ reais. E, _______ parcelas mensais, de 

__________________________________________________________________ reais. 

Deixando o ALUNO de efetuar o pagamento da mensalidade dentro do prazo estipulado, a este será imposta 

multa de 2% do valor da parcela, mais juros de 0,033% ao dia. 

Parágrafo único - Havendo atraso superior a 07 dias, a CONTRATADA fica autorizada a adotar as medidas 

especificadas abaixo, optando por utilizá-las separada ou conjuntamente: 

a) negociação do débito vencido; 

b) negativar o devedor em cadastro ou serviços, legalmente constituídos e destinados à proteção de 

crédito; 

c) emitir contra o (a) ALUNO ou responsável os títulos de crédito cabíveis; 

d) cobrança judicial pelos meios previstos na legislação aplicável; 

e) adoção de todas as medidas legalmente permitidas, inclusive aquelas que venham a ser determinadas 

em legislação superveniente, sem prejuízo da cobrança prevista na alínea "d"; e 

f) caso a inadimplência perdure por mais de 90 (noventa) dias, o (a) ALUNO ou responsável sofrerá 

sanções legais e administrativas, inclusive a suspensão ou rescisão do presente termo, de acordo com o 

art. 6º  da Lei de nº  9.870 de 23/11/99. 

CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações do (a) ALUNO 

O (a) ALUNO obriga-se pelo fiel cumprimento dos termos e condições deste Contrato, assim como pela 

obediência às normas regimentais da CONTRATADA e legislação aplicável, além de: 

I - obrigar-se a ressarcir e/ou indenizar os danos morais e/ou materiais que, por dolo ou culpa, causar à 

CONTRATADA;  

II - obrigar-se pela veracidade das informações que apresentar à CONTRATADA, devendo comunicar-lhe 

qualquer alteração em seus dados pessoais, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência. 

III – zelar pela manutenção, arrumação e limpeza das instalações da instituição, bem como indenizar qualquer 

dano causado ao patrimônio do Instituto Preparatório Militar. O ALUNO é responsável em recolher o lixo que 

produz e jogá-lo nos lixeiros disponíveis. 
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CLÁUSULA SEXTA – Uso de Imagem e Voz 

O ALUNO autoriza a CONTRATADA, desde já, em caráter exclusivo, irretratável e irrevogável, a: 

a) utilizar e veicular as fotografias realizadas com o registro da imagem do ALUNO, para fins de 

publicidade institucional e/ou de produtos sem qualquer limitação de número de inserções e 

reproduções; 

b) utilizar e veicular as fotografias acima referidas no site do Instituto Preparatório Militar na Internet e 

mídias sociais; e 

c) utilizar as fotografias na produção de quaisquer materiais publicitários e promocionais para fins de 

divulgação do “folder” da CONTRATADA, tais como, anúncios em revistas e jornais, folhetos, cartazetes, 

“posters”, filmes publicitários, “outdoor” e “busdoor”, dentre outros, a serem veiculados, no Brasil e/ou 

no exterior, em quaisquer veículos, formatos e mídia (televisão, cinema, mídia impressa e alternativa, 

etc.), sem limitação de número de inserções e reproduções. 

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Obrigações da CONTRATADA 

São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a orientação técnica, pedagógica e o planejamento dos 

serviços educacionais contratados, principalmente no que se refere à fixação do Cronograma do Curso, 

aplicação de aulas e simulados, indicação de Professores, de salas de aula, orientação didático-pedagógica, 

além de outras providências que, a seu exclusivo critério, as atividades docentes e administrativas exigirem, 

sem qualquer gerência do (a) ALUNO. 

CLÁUSULA OITAVA– Da Rescisão Contratual  

Em observância às disposições do Código de Defesa do Consumidor, as partes convencionam que o ALUNO 

poderá desistir da implementação do presente contrato, sem qualquer penalidade ou incidência de multas, 

desde que, mediante prévia comunicação escrita feita, obrigatoriamente, em uma das secretarias, (NÃO sendo 

aceitos como tal: email, ligação telefônica, Twitter, Facebook, Whatsapp ou aplicativos similares) efetivamente 

entregue à CONTRATADA, em até 7 (SETE) dias corridos, contados do ato da contratação. Não será 

reembolsado o valor da matrícula. 

Parágrafo Primeiro - Ultrapassando o prazo acima mencionado o presente contrato poderá ser rescindido a 

qualquer momento pelo ALUNO, desde que, mediante prévia comunicação escrita feita, obrigatoriamente, em 

uma das secretarias, (NÃO sendo aceitos como tal: email, ligação telefônica, Twitter, Facebook, Whatsapp ou 

aplicativos similares) efetivamente entregue à CONTRATADA, sujeitando-se ao pagamento de multa rescisória, 

equivalente a 20% (VINTE POR CENTO) sobre o valor total do curso, a título de remuneração dos custos 

logísticos e operacionais despendidos pela CONTRATADA. Não será reembolsado o valor da matrícula. 

Parágrafo único - Caso esta rescisão contratual seja solicitada em até 90 (noventa) dias antes do encerramento 

do curso contratado, a multa rescisória será de 30% (TRINTA POR CENTO) sobre o valor total do curso. 

Parágrafo Segundo - Enquanto não apresentado o pedido formal de cancelamento, o ALUNO continuará 

obrigado aos pagamentos pelas aulas ministradas, sem exceção, não ocorrendo, por parte da CONTRATADA, 

reembolsos de valores retroativos anteriores à data de comunicação da rescisão relacionados às aulas. 
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Parágrafo Terceiro - Caso o pagamento do valor integral do curso tenha sido realizado à vista pelo ALUNO, 

havendo algum valor a ser devolvido, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez dias) úteis contados do 

recebimento da notificação de rescisão para a devolução do valor que o ALUNO tenha direito, após as devidas 

deduções das eventuais multas administrativas incidentes, conforme disposições acima. 

Parágrafo Quarto - Caso o pagamento do valor do curso tenha sido realizado a prazo, via cartão de crédito, a 

PARTE CONTRATADA, após o cálculo do valor a que o ALUNO tiver direito de devolução, com aplicação das 

deduções das eventuais multas administrativas incidentes, conforme à Operadora do Cartão, realizará a 

devolução do valor no mesmo número de prestações que foram parceladas o preço total do curso pelo ALUNO.  

Parágrafo Quinto - Pode a CONTRATADA rescindir o presente contrato, após reunião interna da diretoria, por 

indisciplina do aluno representado neste instrumento ou por inadimplência do CONTRATANTE, por mais de 02 

(dois) meses consecutivos, sendo o mesmo avisado antecipadamente dos débitos. 

Parágrafo Sexto - O atraso superior a 30 (trinta) dias faculta a CONTRATADA iniciar processo de cobrança 

extrajudicial ou judicial, ficando a cargo do CONTRATANTE o pagamento dos honorários advocatícios, custas e 

emolumentos processuais, quando houver. Fica, ainda, o CONTRATANTE ciente de que em caso de 

inadimplemento pelo período referido, será este fato informado ao Cadastro do Consumidor legalmente 

existente para registro nos termos do art. 43, §2º da Lei 8078/1990, bem como será encaminhado para 

Cartório de Protesto de Títulos e Documentos, SPC e SERASA, sem que para isso seja necessário prévio aviso. 

Parágrafo Sétimo - Este CONTRATO poderá ser rescindido pela CONTRATADA, a qualquer tempo, por motivos 

administrativos ou operacionais, sem ônus para o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - Da Desistência, Cancelamento ou Trancamento do Curso 

Parágrafo Primeiro – O não comparecimento do aluno às atividades do seu curso e a não utilização dos 

serviços colocados à disposição, será interpretado como abandono e não exime o CONTRATANTE dos 

pagamentos acordados nesse instrumento, bem como não lhe permitirá qualquer reembolso de valor pago. 

Parágrafo Segundo – Caso o CONTRATANTE tenha interesse na desistência, cancelamento ou trancamento do 

curso, deverá manifestar sua vontade, mediante preenchimento de formulário específico disponível na 

Secretaria da CONTRATADA, observando os seguintes procedimentos: 

Parágrafo Terceiro - A respeito ao disposto no art. 49 da Lei n. 8078/90, a desistência ou cancelamento do 

curso, se manifestada em até 07(sete) dias da formalização da contratação e antes do início das aulas, 

assegurará ao aluno o reembolso integral das mensalidades pagas. O valor da matrícula não será ressarcido. 

Parágrafo Quarto - A desistência ou cancelamento do curso, se manifestada após 07(sete) dias da formalização 

da contratação e em até 05(cinco) dias antes do início das aulas, assegurará ao aluno o reembolso de 

80%(oitenta por cento) do valor pago, ficando ao restante revertido em favor da CONTRATADA para 

ressarcimento de custos administrativos e operacionais. O valor da matrícula não será ressarcido. 

Parágrafo Quinto - Após 15 (quinze) dias do início do curso, considerando que o serviço já está sendo prestado 

pela CONTRATADA e usufruído ou posto à disposição do CONTRATANTE, será acatado o pedido de desistência, 
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cancelamento e trancamento. Estará assegurado ao CONTRATANTE o reembolso de 80%(oitenta por cento) do 

valor total pago, ficando o restante revertido em favor da CONTRATADA para o ressarcimento de custos 

administrativos, logísticos e operacionais.  

Parágrafo Único – A quantia a ser reembolsada, será devolvida na mesma modalidade e quantidade de vezes 

combinadas no início da transação (cartão, cheque ou dinheiro). O valor da matrícula não será ressarcido.  

CONDIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA– Da Validade 

Fica condicionada a validade deste contrato à matrícula regular do ALUNO, durante o período contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do pagamento das parcelas 

A ausência do ALUNO nas aulas, não isenta o pagamento das parcelas mensais à CONTRATADA, ainda que por 

motivos de força maior, uma vez que o produto foi preparado e entregue para a turma de interesse. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do Material Didático   

É obrigatória a aquisição do material didático, definido pela instituição, no ato da matrícula.   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Dos Casos Extraordinários 

Em caso de evento extraordinário, caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos 

não são possíveis evitar ou impedir, tais como: danos à infraestrutura, pandemia, quarentena ou bloqueio das 

aulas presenciais por ordem das autoridades governamentais. Estas aulas presenciais serão ministradas na 

modalidade da Educação a Distância (EAD) que é o formato educacional no qual alunos e professores estão 

separados, física ou temporalmente e, por isso, faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, através de vídeo-aulas, ferramentas e/ou metodologias on line. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Financeiro 

Todos os assuntos monetários referentes aos alunos matriculados no IPM, como: dúvidas, atrasos, pendências, 

etc., deverão ser tratados com a administradora financeira Virtuoso Cobranças, nos telefones: 0800 878 2749 

ou (81) 99496 9101. A secretaria não trata destes assuntos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Do Foro 

Quaisquer dúvidas a respeito do presente Termo deverão ser esclarecidas através de procedimento a ser 

instaurado junto ao foro da comarca de Maceió, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 
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Maceió, ____ de ______________________ de 202___. 

 

ALUNO OU RESPONSÁVEL                                                                 

 

X 
 

 

 

                  TESTEMUNHA 

 

CONTRATADA:                 

              JARPA ARAMIS VENTURA DE ANDRADE 

CNH: 02670141209-AL  

      TESTEMUNHA 

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA     

         RG: 370 481/MD             LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA  

     RG.: 513 115/MD 


