
 

Validade do Contrato: de ______/______ a ______/______ 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- AULA DE MÚSICA 

 

CONTRATADA(O):  A CONCEPT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E ENSINO é empresa responsável pela gestão 
da PlayMusic, inscrita sob o CNPJ nº 42.167.362/0001-11, com sede à rua 1101, nº 324 – sala 03, CEP 
88330-774, em Balneário Camboriú – SC, representada neste por CALEBI FERNANDES ROLAN, inscrito 
sob o CPF 827.072.730-00 e RG 5.841.129, e VICTOR DE OLIVEIRA MORAES DE MOURA, inscrito sob o 

CPF 417.911.438-06 e RG7.839.694, RESIDENTES em Balneário Camboriú/SC. 

 

CONTRATANTE: _______________________________________________________, inscrito no CPF sob 

o n.º __________________ e no RG sob o n.º _________________, residente e domiciliado a rua 

_____________________________________________________, nº ___________, Bairro 

________________ na cidade de ______________________________.  

 

OBJETO DO CONTRATO 
1. Este contrato tem como objetivo a prestação de serviços de AULA DE MÚSICA nas dependências da PlayMusic ou 

onde esta indicar. Não haverá alteração de local de aula sem consentimento prévio da Contratante. 
a. O valor do material didático não está incluso na mensalidade e deve ser pago a parte no ato da assinatura 

do contrato ou antes da primeira aula. 
b. O material didático é propriedade intelectual. Não se permite cópias sem autorização. 
c. O professor será disponibilizado pela escola. Não há fidelização de aluno x professor. 

 

SOBRE AS AULAS 
2. A Duração da aula será de 50 minutos. 
3. O valor da aula avulsa no ano de 2022 é de R$ 90 (Noventa reais). 
4. Será contado hora aula cumprida: 

a. A falta sem justificativa apresentada com no mínimo 4h de antecedência. 
i. Para os alunos do período Matutino, a justificativa tem que ser apresentada até as 21h do dia 

útil anterior a aula. 
b. A presença durante a aula. 
c. A hora aula online. 

5. O aluno deverá assinar a folha de Controle de Frequência obrigatória ao final de cada aula. Solicitar ao professor, 
pois o mesmo só recebe pela aula se estiver assinado tanto pelo aluno como pelo professor a frequência. 

6. O contratante deverá observar a duração dos pacotes e término das conforme a descrição abaixo: 
a. 4 aulas: usar em até 30 dias após a 1ª aula. 
b. 8 aulas: usar em até 30 dias após a 1ª aula. 
c. 24 aulas: usar em até 180 dias após a 1ª aula. 
d. 48 aulas: usar em até 365 dias após a 1ª aula. 

i. As aulas não utilizadas expiram após este prazo, não sendo passíveis de reposição. 
ii. O aluno terá o prazo máximo de 30 dias para iniciar o seu pacote após o pagamento dele. 

7. Não haverá reposição, exceto a impossibilidade da escola de atender ao aluno durante o período letivo. Neste 
caso, para cada aula não dada, o aluno terá acrescido uma semana de prazo para repor. 
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i. Entenda-se por período letivo o espaço compreendido da terceira semana de janeiro até a 
terceira semana de julho, e a primeira semana de agosto até a segunda semana de dezembro. 
Observar Calendário anual escolar disponibilizado no Site da escola. 

 

DURAÇÃO E EXTINÇÃO DOS PACOTES 
8. Os pacotes de aulas são ofertados com valores que podem ser pagos de forma parcelada no formato de assinatura 

para não utilizar o limite total do cartão e evitar o pagamento de juros.  
9. O aluno poderá utilizar dos pacotes da seguinte forma: 

a. Semestral: O aluno efetuará o pagamento em 6 parcelas iguais, e poderá fazer até 5 aulas por mês. 
b. Anual: O aluno efetuará o pagamento em 12 parcelas iguais, e poderá fazer até 6 aulas por mês.  

i. No caso de pagamento a vista, incidirá um desconto no total de 12% e o aluno poderá fazer 
quantas aulas desejar por mês, observando o prazo para utilização conforme item “5” e 
disponibilidade da escola. 

10. As aulas serão extintas dos pacotes em caso de não utilização, desde que vencido o prazo, e observado a 
disponibilidade conforme o item anterior.  

 

RESCISÃO OU CANCELAMENTO 
11. No caso de cancelamento do pacote antes do final do período contratado, caberá o cálculo de desconto que será 

aplicado multiplicando todas as aulas utilizada pelo valor da aula avulsa no ano da assinatura do contrato, 
conforme item “3” deste contrato e diminuindo-se deste o valor contratado acrescido da multa de 10% sobre o 
valor faltante, conforme a fórmula a seguir: 
 

Valor contratado - (Aulas feitas x R$ 90)= Saldo

Saldo - multa de 10% = Valor a ser devolvido

 
 

QUESTÕES GERAIS 
12. O menor de 14 anos não é responsável para assinar este contrato. 
13. Outras situações, delibere-se na secretaria da PlayMusic mais próxima ou através do Fórum na cidade onde foi 

assinado o contrato. Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
 

Balneário Camboriú, ______________________ de 2022. 

 
 

 

 

Contratante: Contratada(o): 

PLAYMUSIC ENSINO - CNPJ 42.167.362/0001-11 


