
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

COPA F- RACERS 2020 

NOME PILOTO: _________________________________________________________________________________ 

Data Nascimento: ____________________________________________,Kart N# _____________________________ 

Contratante: Nome _______________________________________________________________________________, 

(Nacionalidade)_____________________________________________, portador da cédula de identidade R.G. nº 

___________________________________ e inscrito no CPF/MF nº _________________________, residente e 

domiciliado____________________________________________________________________________N:_________ 

BAIRRO:___________________________________________________COMPLEMENTO:______________________

CEP:____________________________.Email__________________________________________________________

Fone___________________________________________________________________________________________ 

 

CATEGORIA:  CADETE                 MIRIM                     F4Jr                    F-4             ENDURENCE PRO                KTT      

 

Contratado: Copa F-RACERS - Campeonato amador de Kart.  

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, têm entre si justos e acordados quanto segue: 

DO OBJETO DO CONTRATO 
 
 
CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento, tem como objeto, a prestação de serviços para realização de campeonato 

amador de kart, resultante da junção de amigos kartistas, nas categorias Cadete e Mirim, F4Jr, F-4, Endurance Pro e 
KTT.   
 
CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente ao contratante. 

 
CLÁUSULA 3ª: O presente Contrato está diretamente condicionado aos termos constantes do Regimento Interno da 
Copa F- Racers 2020, entregues pelo Contratado ao Contratante no ato da assinatura deste instrumento.  
 
 
DOS SERVIÇOS 
 
CLÁUSULA 3ª: O contratado prestará os seguintes serviços: aluguel e manutenção de motores, combustível, controle 

dos pneus, diretores de prova, fotografia, vídeo, transmissão via internet, troféus e toda mão de obra para realização dos 
eventos.  
 
 
DOS VALORES 
 
CLÁUSULA 4ª: O contratado perceberá o valor de R$ _____________________________ mensais, a título de 

pagamento pelos serviços descritos na cláusula anterior, pagos pelo Contratante, em _____ meses, com vencimento todo 
dia _____, através de ____________________________. 
 
 
DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA 

     
CLÁUSULA 5ª. Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, 

deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 10%, juros de mora de 1% ao mês e correção 
monetária. 
        
        Parágrafo único. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários 

advocatícios. 
        
CLÁUSULA 6ª: Fica estabelecido que são obrigações da Contratante: 

 
a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula quarta do presente contrato. 

b) Fornecer para o Contratado, sempre que solicitado, cópias dos comprovantes de pagamento efetivamente realizados. 



 
c) Fornecer ao contratado, todas as condições indispensáveis para o perfeito andamento de todas as etapas do 
campeonato. 

d) Fica vedado ao contratante, negociar abatimentos, descontos ou dilações de prazo para o pagamento caso haja 
desistência em alguma etapa, sem o prévio conhecimento e autorização do contratado. 

CLÁUSULA 7ª: Fica estabelecido as seguintes obrigações do Contratado: 

 
a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual. 

b) Realizar todas as etapas do campeonato, no regimento previamente divulgado, salvo por motivos de caso fortuito ou 
força maior. 

c) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre seus clientes. 

e) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização da contratante. 

CLÁUSULA 8ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento: 

 
A) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento. 

CLÁUSULA 9ª: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento: 

 
a) Solicitar o Contratante, atividade que exceda o objeto neste instrumento de contrato. 

b) Deixar o contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato. 

CLÁUSULA 10ª: O presente contrato, terá vigência pelo prazo de 12 meses, referente a todas as etapas da copa do ano 

de 2020. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os direitos e obrigações que as 

partes tenham entre si a para com terceiros. 
 
DO FORO 
 
CLÁUSULA 11ª: As partes elegem o Foro de Paulínia, para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes do presente 

contrato. 
 

E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual forma, teor, na presença das 
testemunhas abaixo: 

 

 

Paulínia, ________ de _____________________________ de ___________. 

 

 

 

Nome e assinatura do Contratante 

 

 

Nome e assinatura do Contratado 

 

 

(Nome, RG, Testemunha) 


