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CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E/OU DE CONSULTORIA TÉCNICA

1. DAS PARTES 
O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEBRAE-SP, associação 
sem fins lucrativos na modalidade de serviço social autônomo, criado pela Lei 8.029/1990, regulamentado pelo Decreto 
99.570/1990, alterada pela Lei 8.154/1990, com sede na Rua Vergueiro, 1.117, Bairro Paraíso, CEP 01504-001, São 
Paulo/SP, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.728.245/0001-42, por seu Representante Legal, na forma 
de seu Estatuto Social, doravante denominado CONTRATADO, e, de outro lado, o CONTRATANTE, têm entre si acertado 
o Contrato de Adesão de Prestação de Serviços, podendo compreender quaisquer dos itens integrantes do portfólio do 
Sebrae-SP, principalmente capacitação e consultoria, especializada ou genérica, salvo os que possuam instrumento jurídico 
próprio, os quais são regidos por normativas específicas.

2. DO OBJETO
O presente contrato de adesão tem como objeto a prestação de serviços de capacitação e/ou consultoria a ser prestado 
pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, em conformidade com a escolha descrita no TERMO DE ADESÃO e demais 
TERMOS ADITIVOS, se houver, na forma e modos estabelecidos neste instrumento contratual. 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente instrumento celebrado entre as partes está fundamentado no ordenamento jurídico vigente, mormente nos 
seguintes dispositivos: artigos 46 ao 52 do Código de Defesa do Consumidor, artigos 593 ao 609 do Código Civil, 
artigo 9º da Lei 8029/1990 alterada pela Lei 8154/1990, artigo 5º e parágrafos de seu Estatuto Social, bem como 
em normas e procedimentos do CONTRATADO, que poderão ser alterados em função de possíveis atualizações e/ou 
legislações aplicáveis.

4. DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS
A cópia do presente instrumento, além de ser entregue previamente à celebração do negócio jurídico ao CONTRATANTE, 
conforme exegese do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, encontra-se disponível em todos os Escritórios 
Regionais do CONTRATADO, em versão impressa, bem como no site do Sebrae-SP (www.sebraesp.com.br). 

5. O SEBRAE-SP OBRIGA-SE A:
5.1 Prestar os serviços constantes no TERMO DE ADESÃO, de forma adequada e eficaz, de acordo com a escolha do 
CONTRATANTE, em data e período previamente informados;
5.2 Cumprir e fazer cumprir os serviços contratados, com zelo e em padrão adequado de qualidade, devendo, para tanto, 
tomar as medidas necessárias a sua fiel e boa execução;
5.3 Disponibilizar profissionais capacitados, podendo o CONTRATADO substituí-los, de acordo com sua conveniência e 
como melhor entender, com o fim de garantir o cumprimento do objeto do presente contrato;
5.4 Ceder espaços físicos, sempre que necessário e de acordo com o previsto em seu portfólio, para o cumprimento do 
objeto do presente contrato;
5.5 Conceder Certificado de Participação ao CONTRATANTE, salvo nos casos de palestra e consultoria, genérica ou 
especializada, desde que este esteja presente no curso e/ou em oficina, em, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) 
da carga horária prevista;
5.6 Fornecer, além do presente contrato de adesão, cuja disponibilização ocorre previamente à celebração do negócio 
jurídico, os seguintes documentos: recibo, nota fiscal simples ou eletrônica, em consonância com a legislação local, 1ª via 
do termo de adesão e 1ª via de termo aditivo, este último se houver, devidamente assinado pelas partes. 
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6. O CONTRATANTE OBRIGA-SE A:
6.1 Efetuar o pagamento do serviço contratado, na integralidade e no prazo, conforme valores e especificidades descritos 
no TERMO DE ADESÃO, atendidas as peculiaridades de cada item;
6.2 Trajar-se adequadamente, de acordo com os usos e costumes da região, não podendo adentrar ao local dos cursos e 
oficinas, caso não observada esta disposição;
6.3 Responsabilizar-se por todos os custos e despesas relativas a sua locomoção e alimentação;
6.4 Arcar com os custos e despesas decorrentes da solicitação de segunda via de documentos e de material didático;
6.5 Requerer ao CONTRATADO, formalmente, no ato da assinatura do TERMO DE ADESÃO, qualquer condição especial 
que necessite, tal qual intérprete de libras, cadeiras especiais, etc.
6.6 Informar ao CONTRATADO, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de início da prestação de 
serviços, a desistência de sua participação, sem a qual ficará responsável pelo pagamento de multa contratual, 
conforme cláusula seguinte;
6.7 Manter seu cadastrado atualizado junto ao CONTRATADO;
6.8 Responder, ao término da prestação de serviço, a questionário de avaliação de serviço, apondo conceitos fidedignos; 
6.9 Zelar pelos bens do CONTRATADO, enquanto estiverem em seu poder e sob sua utilização, podendo responder por 
quaisquer danos a que der causa;
6.10 Levar sempre consigo qualquer bem de sua propriedade, não podendo deixá-los nas dependências do 
CONTRATADO, sob qualquer condição ou pretexto, não estando este último responsável por qualquer avaria, furto, 
perda ou extravio destes bens;
6.11 Não adentrar nas dependências do CONTRATADO com qualquer tipo de arma, bebidas alcoólicas e/ou substâncias 
proibidas por lei.

7. DOS ADIAMENTOS, CANCELAMENTOS E RESTITUIÇÕES
7.1 Em havendo alteração da data de início da prestação de serviços, poderá o CONTRATANTE, caso exceda o prazo 
de 10 (dez) dias da data inicialmente informada, requerer, formalmente, a devolução de seu dinheiro, sem qualquer ônus 
para as partes;
7.2 Sendo a nova data estipulada pelo CONTRATADO em prazo inferior ao disposto no item anterior, esta será considerada 
como ato de mera liberalidade do CONTRATADO, não cabendo qualquer tipo de RECLAMAÇÃO pelo CONTRATANTE, 
mantendo-se inalteradas as demais disposições contratuais.
7.3 Poderá o CONTRATANTE, ainda, desistir da prestação de serviço, cabendo a este informar ao CONTRATADO, por 
escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de início previamente informada;
7.4 Não observado pelo CONTRATANTE o prazo disposto no item anterior, será descontado o importe de 10% (dez 
por cento), calculado sobre o valor total da prestação de serviço. 
7.5 Caso a desistência ocorra posteriormente ao início da prestação de serviço e seja informada ao CONTRATADO, 
formalmente, em até 10 (dez) dias após o início da prestação,  e, desde que não tenha o CONTRATANTE frequentado/
utilizado os serviços do CONTRATADO, será descontado o importe de 20% (vinte por cento), calculado sobre o valor 
total do contrato. 
7.6 Caso a desistência ocorra posteriormente ao início da prestação de serviço e seja informada ao CONTRATADO, 
formalmente, após o período mencionado no item 7.5 e, desde que não tenha o CONTRATANTE frequentado/utilizado 
os serviços do CONTRATADO, será descontado o importe de 30% (trinta por cento), calculado sobre o valor total 
do contrato. 
7.7 Na hipótese de CANCELAMENTO do curso pelo CONTRATADO, desde que o CONTRATANTE seja informado 
previamente, ainda que por meio eletrônico por ele disponibilizado (email), não haverá qualquer ônus para as partes, 
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cabendo ao CONTRATADO efetuar a devida devolução do montante pago, salvo interesse do CONTRATANTE em utilizar o 
crédito em outro serviço do portfólio.
7.8 Na hipótese de CANCELAMENTO pelo CONTRATANTE e, tendo este utilizado os serviços do CONTRATADO, será, a 
partir da solicitação formal de cancelamento, calculado o valor a ser restituído, proporcionalmente ao tempo faltante para o 
término do serviço, abatendo-se deste último o importe de 25% (vinte e cinco por cento).   
7.9 O disposto previsto na cláusula 7ª aplicar-se-á também às prestações de serviço de curta duração (aquelas que 
possuem duração inferior a 20 dias), ressalvada a previsão do item seguinte.
7.10 Em havendo pedido formal de desistência pelo CONTRATANTE de prestação de serviço de curta duração, e entregue 
este ao CONTRATADO até a metade do transcurso do serviço adquirido, aplicar-se-á o previsto na cláusula 7.5 e, se 
posterior, o disposto na cláusula 7.6.
7.11 Havendo abandono pelo CONTRATANTE do serviço contratado, não terá direito a ressarcimento do valor 
pago, passando este a fazer parte, imediatamente, do patrimônio do CONTRATADO. 
7.12 Os ressarcimentos previstos na cláusula sétima serão efetuados pelo CONTRATADO em até 30 (trinta) dias, a contar 
da data do recebimento do pedido formal de desistência e/ou cancelamento, salvo na hipótese de pagamento realizado 
através de cartão de crédito, o qual observará os prazos e procedimentos da respectiva Operadora. 

8. DO VALOR E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
8.1 Os valores relativos à prestação de serviço são os praticados pelo CONTRATADO em todos os seus Escritórios 
Regionais, respeitadas as peculiaridades de cada item;
8.2 Este contrato de prestação de serviços entra em vigência a partir do registro no Cartório de Títulos e Documentos, estando 
em vigor entre as partes a contar da data da assinatura do TERMO DE ADESÃO até o encerramento de todas as obrigações.  

9. DOS PAGAMENTOS
9.1 O serviço a ser prestado pelo CONTRATADO deverá ser pago pelo CONTRATANTE a partir dos meios disponíveis de 
pagamento em cada Escritório Regional, podendo haver a possibilidade de parcelamento, respeitado o limite mínimo de 
valor por parcela;
9.2 Caso o pagamento possa ser realizado através de boleto bancário, deverá o CONTRATANTE quitá-lo até o vencimento 
em qualquer agência da rede bancária, casas lotéricas, correspondentes bancários ou internet;
9.3 Sendo o boleto bancário meio de pagamento disponível no Escritório Regional correspondente, e 
selecionado como opção pelo CONTRATANTE, caberá a este retirá-lo; 
9.4 A inércia do CONTRATANTE em retirar o boleto bancário não justifica a ausência de pagamento, devendo 
responder perante o CONTRATADO por todos os encargos decorrentes de seu atraso.
9.5 O CONTRATADO não disponibiliza boletos bancários via correio.  
9.6 Fica o CONTRATADO, caso o pagamento possa ser realizado de forma parcelada, ou, ainda que à vista, nas modalidades 
cheque ou boleto, autorizado a realizar pesquisas nos sistemas de proteção ao crédito existentes. 

10. DAS PENALIDADES
A falta de pagamento no vencimento autoriza o CONTRATADO a aplicar multa moratória de 2% (dois por 
cento) sobre os valores vencidos e não pagos, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor 
corrigido monetariamente, incidente de forma proporcional.
 
11. DA RESCISÃO
11.1 O descumprimento de qualquer cláusula deste contrato, bem como de quaisquer disposições legais que a ele se 
apliquem, poderá, a critério da parte prejudicada, importar na sua imediata rescisão, sem prejuízo de reparação, pela parte 
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faltosa, dos danos decorrentes;
11.2 Quando da rescisão contratual, será considerado o valor da carga horária executada até aquela data para determinar 
o valor devido pelo CONTRATANTE, ou o valor a ser devolvido pelo CONTRATADO, devendo a parte que deu causa à 
rescisão arcar com as diferenças correspondentes;
11.3 A mera ausência do CONTRATANTE quando da prestação de serviço, por si só, não implica em rescisão contratual, 
mantendo-se inalteradas as obrigações contratuais, salvo se apresentado pedido formal de CANCELAMENTO ao CONTRATADO.  
  
12. DOS DIREITOS AUTORAIS 
O CONTRATANTE não poderá reproduzir nenhum dos materiais ou conteúdos didáticos disponibilizados, 
tampouco proceder à gravação de áudio e/ou vídeo da prestação de serviço realizada, sob pena de indenizar o 
CONTRATADO, além de responder pelas punições previstas na legislação competente. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 O presente Contrato de Adesão é realizado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, o qual obrigam as 
partes a cumpri-lo, a qualquer título, bem como seus herdeiros e sucessores;
13.2 As partes reconhecem a validade e a segurança jurídica deste contrato, ao qual atribuem eficácia legal equivalente a 
de um original subscrito pelos CONTRATANTES;
13.3 O CONTRATANTE confirma, neste ato, que LEU E ENTENDEU CLARAMENTE, concorda e aceita todas as condições 
do contrato de prestação de serviços pactuado;
13.4 Os casos omissos serão resolvidos entre as partes.

14. DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer 
outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do 
presente ajuste.

E, por estarem de acordo, aceitam as cláusulas, condições, teor e forma pública de reconhecimento do presente CONTRATO 
DE ADESÃO, que terá vigência conforme cláusula oitava, as partes firmam o presente instrumento, também fazendo dele 
parte integrante o correspondente TERMO DE ADESÃO e demais TERMOS ADITIVOS, formalizados pelo CONTRATANTE. 

São Paulo, 01 de novembro de 2014.

SEBRAE-SP

Este contrato está registrado no 3º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 8.894.204/2014.
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