
 
 

FICHA DE INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS EVENTOS DA UNITED FUTSAL 
EVENTO (escolha um):   ___ World Championship US$1,295.00*  

      ___ Showcase US$1,000.00* ___ Combo US$2,000.00* 
*TAXA DE INSCRIÇÃO DO TORNEIO 

DADOS DA EQUIPE/CLUBE 

NOME DA EQUIPE/CLUBE: 

CNPJ DA EQUIPE /CLUBE: 

ENDEREÇO DA EQUIPE / CLUBE: 

CIDADE: ESTADO: CEP: 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE /CLUBE 

NOME: DATA DE NASCIMENTO: 

CPF: E-MAIL: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

CIDADE: ESTADO: CEP: 

TELEFONE: FAX: 

 

DADOS INICIAIS DA DELEGAÇÃO / CATEGORIA:_____________________  

N  NOME COMPLETO DATA DE NASC E-MAIL DO RESPONSÁVEL  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    
 
Assinando este documento declaro que concordo com os termos de adesão dos eventos da UNITED FUTSAL contidos                 
na página 2 deste documento:  
 
________________________ :_________________ ___________ ______________________________ 
                 Nome              Cargo        Data      Assinatura 

BRA Assessoria Acadêmica e Esportiva LTDA 
www.assessoriabra.com.br - CNPJ 28.960.801/0001-18 Rua Professor Coutinho Fróis, 410 / 204, Barra da Tijuca/ Rio de Janeiro, RJ 



 
 

Termos de Adesão 
 

A CONTRATADA: A BRA Assessoria Acadêmica e Esportiva LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua                  

Professor Coutinho Fróis, 410 / 204. Rio de Janeiro/RJ, CEP 22620-360, CNPJ: 28.960.801/0001-18, neste ato,               

representada na forma de seu contrato social em vigor. 
 

1. INSCRIÇÃO EM PROGRAMAS ESPORTIVOS 

Ao fazer a inscrição em qualquer programa esportivo da BRA Assessoria Acadêmica e Esportiva, o CONTRATANTE,                

passageiro(s) e/ou eventual intermediário aceitam todas as condições descritas nos folhetos de programação, bem              

como as condições específicas de determinados produtos que, se for o caso, farão parte deste instrumento. 
 

2. PAGAMENTO 

2.1. Taxa de inscrição da equipe no valor de U$ 1.295,00 para um evento e US$2,045.00 para os dois eventos,                    

podemos ser pago em até 2x, entrada através de transferência bancária e a segunda parcela no cartão de crédito. Esse                    

valor não é reembolsável a partir do dia 01/04/2020. A partir de 15/02/2020 o pagamento será feito apenas em                   

parcela única.  
 

Dados Bancários:  

ITAÚ Ag: 8561 CC: 18542-5 BRA Assessoria Acadêmica e Esportiva LTDA  

CNPJ: 28.960.801/0001-18  
 

2.2. Câmbio de pagamento: considerando que o valor é fixado em Dólares Americanos, fica estabelecido que os                 

valores em moeda estrangeira serão convertidos em Reais, pelo câmbio turismo do dia do efetivo pagamento, cuja                 

cotação do câmbio é fixada e publicada na página eletrônica do UOL, e a taxa média é apurada de acordo com o                      

mercado financeiro das moedas que compreendem o pacote.  
 

3.CANCELAMENTO 

3.1.no caso de cancelamento da viagem, o adquirente deverá fazê-lo por escrito, via e-mail ou carta registrada à BRA                   

Assessoria Acadêmica e Esportiva, sujeitando-se às seguintes retenções, calculadas sobre o valor total dos serviços:  

I - Até 90 dias antes do embarque – Reembolso de 100% (Cem por cento) do valor pago, ao câmbio Turismo utilizado                      

na data da compra do pacote. 

II - De 89 a 55 dias antes do embarque – Reembolso de 75% (Setenta e cinco por cento) do valor pago, ao câmbio                        

Turismo utilizado na data da compra do pacote, sendo que os 25 % (Vinte e cinco por cento) restantes ficarão de                     

posse definitiva da CONTRATADA como forma de pagamento dos serviços prestados e como forma de recuperação de                 

despesas de comunicação, atendimento, administração dos valores, ou seja, para cobertura de eventuais despesas              

diretamente provocadas pelo CONTRATANTE. Este valor de será acrescido das multas ou penalidades impostas pelos               

operadores envolvidos no pacote contratado. 

III - Menos de 55 dias do embarque – Sem Reembolso do valor pago. Os valores pagos ficarão de posse definitiva da                      

CONTRATADA para pagamento das multas decorrentes do cancelamento junto aos fornecedores, como forma de              

pagamento dos serviços prestados e como forma de recuperação de despesas de comunicação, atendimento,              

administração dos valores, ou seja, para cobertura de eventuais despesas diretamente provocadas pelo             

CONTRATANTE. Este valor de será acrescido das multas ou penalidades impostas pelos operadores envolvidos no               

pacote contratado. 

A CONTRATADA reserva-se ainda o direito de efetuar o reembolso, quando o cancelamento partir por ato da                 

CONTRATANTE da seguinte forma: 

Em 40 dias úteis, quando a ocorrer os itens I DA CLÁUSULA 3. 

Em 70 dias úteis, quando ocorrer os itens II DA CLÁUSULA 3. 

Respeitando-se os prazos próprios dos fornecedores quando ocorrer os itens I e II 
 

Fica estabelecido que a Solicitação de Serviços Turísticos BRA World Futsal Championship e World Futsal Showcase –                 

Orlando, FL – USA 2020 é parte integrante deste instrumento, que só poderá ser alterado por escrito 

 

Para validação da inscrição da equipe/clube, por favor preencha os dados requeridos na primeira página, assine , e                  

envie para o e-mail rafael.franco@assessoriabra.com.br 

BRA Assessoria Acadêmica e Esportiva LTDA 
www.assessoriabra.com.br - CNPJ 28.960.801/0001-18 Rua Professor Coutinho Fróis, 410 / 204, Barra da Tijuca/ Rio de Janeiro, RJ 


