CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
ANO LETIVO DE 2019

Por este instrumento, as partes signatárias, CONTRATADA e CONTRATANTE, a primeira delas adiante
qualificada e nomeada, e a segunda, nomeada e qualificada no Termo de Adesão e Assinatura (Anexo II deste
Contrato), a saber:

●

CONTRATADA: COLÉGIO PALMARES LTDA., sociedade limitada, com sede na Avenida Pedroso de
Morais, 1.271, bairro de Pinheiros, na Cidade de São Paulo - SP, CEP 05419-000, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 05.824.890/0001-70, neste ato devidamente representada na forma do seu Contrato Social,
e doravante denominada simplesmente “ESCOLA” ou “CONTRATADA”; e

●

CONTRATANTE(S): pessoa(s) física(s) qualificada(s) no Anexo II, o qual, devidamente preenchido e
assinado, é parte integrante e indissociável deste Contrato para todos os fins e efeitos de direito, e
doravante denominada(s) simplesmente “CONTRATANTE(S)”.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
(A) Considerando que a CONTRATADA é uma instituição de ensino regularmente constituída e
devidamente habilitada perante todos os órgãos competentes da Administração Pública para o
exercício da prestação de serviços educacionais, sendo que desfruta de tradição e qualidade que a
destacam como centro de excelência e referência educacional no mercado;
(B) Considerando que o(s) CONTRATANTE(S), na condição de representante(s) legal(is) e responsável(is)
financeiro(s) pelo(a) Aluno(a), também devidamente qualificado(a) no mencionado Anexo II e
doravante denominado(a) simplesmente “ALUNO(A)”, tem(êm) interesse em contratar os serviços
educacionais prestados pela ESCOLA,

RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (o “Contrato”), o
qual será regido pelas cláusulas, termos e condições adiante ajustados, bem como regulado pelas normas que
lhe sejam aplicáveis:

CLÁUSULA PRIMEIRA. O objeto deste Contrato é a prestação de serviços educacionais pela ESCOLA ao
ALUNO(A) durante o ano letivo indicado no Anexo II, com observância das normas gerais da educação
previstas na legislação vigente, de modo a proporcionar ao ALUNO(A) a educação correspondente à série
indicada, garantindo-se ao(s) CONTRATANTE(S) o acompanhamento do aproveitamento e da vida escolar
do(a) ALUNO(A).

CLÁUSULA SEGUNDA. Os serviços educacionais constantes deste Contrato estão descritos no Plano Escolar,
do qual constam a carga horária, as disciplinas oferecidas e outras informações pertinentes, e no
Planejamento Programático, que trata do conteúdo abordado em cada disciplina, com relação ao ano letivo
indicado no Anexo II, os quais se encontram à disposição do(s) CONTRATANTE(S) na Secretaria da ESCOLA,
para conhecimento de todos.
CLÁUSULA TERCEIRA. É de inteira responsabilidade e competência da ESCOLA o planejamento e a prestação
dos serviços de ensino objeto deste Contrato, inclusive no que se refere ao agendamento de datas para as
provas de aproveitamento, à fixação de carga horária, à designação de professores, à orientação didáticopedagógica e educacional, além de outras medidas que as atividades docentes exigirem.
CLÁUSULA QUARTA. Pelos serviços ora contratados, o(s) CONTRATANTE(S) pagará(ão) à ESCOLA 13 (treze)
parcelas por ano letivo, correspondentes ao valor da Matrícula e mais 12 (doze) parcelas mensais, iguais e
consecutivas, com vencimentos no primeiro dia útil de cada mês, de janeiro a dezembro de cada ano, em
conformidade com a Tabela de Valores também descrita no Anexo II deste Contrato.
Parágrafo Primeiro. A ESCOLA mantém, para cada ano letivo, uma política de descontos
disponibilizada na secretaria com os seus respectivos percentuais, termos e condições.
Parágrafo Segundo. Os descontos a que se referem o parágrafo primeiro acima serão concedidos
mediante solicitação por escrito do(s) CONTRATANTE(S), somente para as parcelas de mensalidades
de janeiro a dezembro de cada ano, não se estendendo à matrícula e/ou a outras taxas escolares, e
prevalecerão para as parcelas pagas nos respectivos vencimentos. Em caso de inadimplência, os
descontos serão automaticamente cancelados. Os referidos descontos não se aplicam
cumulativamente nos casos de pagamento antecipado das mensalidades, anuidades, taxas
escolares ou, ainda, em negociação de valores com a ESCOLA.
Parágrafo Terceiro. Os descontos oferecidos não serão renovados automaticamente para o ano
letivo subsequente, havendo necessidade de novo requerimento e processo de avaliação.
CLÁUSULA QUINTA. Na hipótese do advento de alguma alteração legislativa ou normativa, emanada dos
Poderes Públicos, que implique o comprovado aumento de custos ou a redução de receitas pela ESCOLA, os
valores das parcelas da anuidade serão revistos, sendo cobrados do(s) CONTRATANTE(S) os adicionais
correspondentes, de modo a manter o equilíbrio da equação econômico-financeira resultante do presente
Contrato.
CLÁUSULA SEXTA. A ESCOLA emitirá boletos bancários para a cobrança das parcelas mencionadas na Cláusula
Quarta, e de outros eventuais serviços contratados junto à ESCOLA, encaminhando-os para os endereços
físico (geográfico) e eletrônico (virtual) indicados pelo(s) CONTRATANTE(S) para este fim, o(s) qual(is) se
obriga(m) a mantê-los atualizados e a promover a comunicação imediata, e por escrito, de qualquer alteração
em qualquer dos endereços, físico e eletrônico, sob pena de valer a comunicação enviada a endereço antigo,
cuja mudança não haja sido informada à ESCOLA.
Parágrafo Primeiro. As parcelas descritas na Cláusula Quarta deste instrumento deverão ser
quitadas de acordo com as instruções constantes nos boletos de pagamento.
Parágrafo Segundo. Independentemente do recebimento do boleto bancário retro mencionado,
por extravio ou atraso na entrega do mesmo, o vencimento da parcela é imutável, devendo o(s)
CONTRATANTE(S) cumprir o seu pagamento até a data estipulada.

CLÁUSULA SÉTIMA. A falta de pagamento de qualquer parcela da prestação de serviços ora contratada, nos
seus precisos vencimentos, acarretará a automática constituição em mora do(s) CONTRATANTE(S), nos
termos do artigo 397 do Código Civil, constituindo-se em dívida líquida e certa, na forma do artigo 784, inciso
III do Código de Processo Civil, autorizando a imediata tomada de medidas judiciais em relação ao(s)
CONTRATANTE(S) e/ou ao(s) responsável(is) financeiro(s).
Parágrafo Primeiro. O recebimento de qualquer parcela em atraso não será considerado novação,
tratando-se, ao revés, de ato de mera tolerância da ESCOLA, e deverá ser acrescido de multa
moratória de 2% (dois por cento) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração. Esses
encargos serão computados do vencimento até a data do efetivo pagamento, sendo facultada à
ESCOLA a adoção de quaisquer medidas necessárias para o recebimento do débito constituído.
Parágrafo Segundo. Fica a ESCOLA, desde já, autorizada a contratar empresa especializada para
proceder à cobrança do débito de forma amigável e/ou judicial após 15 (quinze) dias da data de seu
vencimento, cabendo ao(s) CONTRATANTE(S) arcar com as despesas e honorários advocatícios
decorrentes dessa cobrança, além de todos os encargos derivados do atraso, incluindo correção
monetária sobre o montante devido (IGP-M/FGV).
Parágrafo Terceiro. Obrigam-se as partes ao adimplemento integral do contrato das 13 (treze)
parcelas mencionadas na Cláusula Quarta do presente instrumento. A rescisão por parte da
CONTRATANTE no curso do ano letivo implicará no pagamento à CONTRATADA no valor
correspondente a 1 (uma) mensalidade.
CLÁUSULA OITAVA. A eficácia deste instrumento pressupõe a regularidade da efetivação da Matrícula do(a)
ALUNO(A), o que é precedido pelo preenchimento do formulário próprio fornecido pela ESCOLA, e
denominado Requerimento de Matrícula, que integra o presente instrumento indissociavelmente, para
todos os fins de direito, como Anexo I, e se confirma com o correspondente deferimento pela Direção da
ESCOLA.
Parágrafo Primeiro. O Anexo I somente será encaminhado para exame e deferimento pelo Diretor
após a certificação da tesouraria de que o(s) CONTRATANTE(S), em conjunto ou separadamente,
estão quites com suas obrigações financeiras decorrentes de prestações de serviços em anos letivos
anteriores e daquelas previstas para o ato da matrícula, bem como das taxas escolares devidas.
Parágrafo Segundo. Para que o Anexo I possa ser objeto de deferimento pelo Diretor, deverá estar
instruído com os documentos do(a) ALUNO(A) e cópia da cédula de identidade, do cartão de
inscrição no CPF (MF) e de um comprovante atualizado de endereço do(s) CONTRATANTE(S).
Parágrafo Terceiro. Caso ocorra o indeferimento do Requerimento de Matrícula (Anexo I deste
Contrato), os valores já pagos pelo(s) CONTRATANTE(S), a título de Matrícula e mensalidades, serão
devolvidos integralmente.
CLÁUSULA NONA. Em caso de desistência ou transferência do(a) aluno(a), comunicada à ESCOLA por meio
de documento escrito, o(s) CONTRATANTE(S) receberá(ão) a devolução dos valores pagos a título de
Matrícula e mensalidades, excluída a TAC (Taxa de Administração de Contrato) de 25% (vinte e cinco por
cento) do montante pago, desde que tal fato seja comunicado à ESCOLA, no prazo de até 30 dias a contar da
data de efetivação da matrícula, sendo que a partir de então não haverá devolução de Matrícula.
Parágrafo Primeiro. Serão integralmente devidas as mensalidades vencidas até o mês da comunicação de
desistência ou transferência.

Parágrafo Segundo. A comunicação de desistência ou transferência deve ser feita, exclusivamente, por
escrito e entregue à secretaria da Escola no horário de atendimento ao público.
CLÁUSULA DÉCIMA. O não comparecimento do(a) ALUNO(A) aos atos escolares contratados não exime o(s)
CONTRATANTE(S) do pagamento das parcelas da anuidade e de todos os demais valores devidos, tendo em
vista a disponibilidade integral dos serviços contratados, para a sua plena utilização pelo ALUNO(A).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Sem prejuízo do disposto na Cláusula Sexta à ESCOLA, fica facultada e
autorizada a emissão de Duplicatas de Prestação de Serviços pelo valor das parcelas do preço e seus
acréscimos, a cujo pagamento obriga(m)-se o(s) CONTRATANTE(S), nos termos deste instrumento,
comprometendo-se este(s), desde logo, a aceitar(em) os referidos títulos e pagá-los em seu vencimento, sob
pena de ser(em) o(s) mesmo(s) encaminhado(s) a protesto e de ser promovida a execução judicial da dívida,
objetivando o recebimento compulsório do débito, na forma do artigo 784, Inciso I, do Código de Processo
Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Fica(m) desde já, o(s) CONTRATANTE(S) cientificado(s) de que em caso de
inadimplência das parcelas ou de qualquer obrigação de pagamento decorrente do presente Contrato, por
mais de 30 (trinta) dias, estará(ão) sujeito(s) à comunicação da inadimplência aos Cadastros de Consumidor
e Órgãos de Proteção ao Crédito legalmente existentes, independentemente de nova ciência quando da
ocorrência da inadimplência.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O presente contrato tem duração até o final do período letivo contratado no
Anexo II e poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
a) pelo(s) CONTRATANTE(S), em decorrência de desistência formal ou transferência de ESCOLA
regularmente formalizada, obedecidas as regras da Cláusula Nona deste Contrato; e

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Não se incluem no valor do presente Contrato os serviços especiais de
recuperação, reforço, dependência, transporte escolar, os opcionais e de uso facultativo para o(a) ALUNO(A),
bem como os acampamentos e passeios, as segundas chamadas de prova e/ou exame, a segunda via de
documentos e carteirinhas estudantis, os uniformes, a alimentação e o material didático de apoio, que serão
faturados e cobrados separadamente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. A ESCOLA se reserva o direito de adotar, segundo seu planejamento e para
melhor identificação, distinção e segurança, uniformes específicos para frequência às aulas diárias e de
Educação Física.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. O(s) CONTRATANTE(S) autoriza(m) expressamente, neste ato, a ESCOLA a utilizar
a imagem do(a) ALUNO(A) sem quaisquer ônus em materiais destinados exclusivamente à divulgação da
ESCOLA e de seu projeto pedagógico, por qualquer meio, impresso ou eletrônico, tais como folders, TV, vídeo,
internet, dentre outros.
Parágrafo Único. Em nenhuma hipótese poderá a imagem ser utilizada de maneira contrária a moral
ou aos bons costumes ou, ainda, à ordem pública.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. A ESCOLA não se responsabiliza pela guarda e consequente indenização,
decorrente de extravio e/ou de danos causados a quaisquer objetos, não empregados no processo de
aprendizado, levados ao estabelecimento da Escola pelo(a) ALUNO(A), inclusive, mas não se limitando a,
telefones celulares, tablets e demais aparelhos eletroeletrônicos, papel moeda ou documentos, pertencentes

ou sob a posse dos(as) ALUNOS(AS), do(s) CONTRATANTE(S), ou de seus prepostos ou acompanhantes,
exceto se decorrentes de atos ilícitos praticados por prepostos da ESCOLA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. O(s) CONTRATANTES(S) fica(m) ciente(s), ainda, de que a ESCOLA não presta
nenhuma espécie de serviço em relação a estacionamento, vigilância ou guarda de veículos automotores de
qualquer natureza, não assumindo, portanto, responsabilidade alguma por danos, furtos, roubos, multas de
trânsito, incêndios, atropelamentos, colisões, etc., que venham a ocorrer nos pátios internos, externos ou
circunvizinhos de seus prédios, cuja responsabilidade será exclusivamente de seu condutor e/ou proprietário.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA. A ESCOLA será indenizada pelo(s) CONTRATANTE(S) por qualquer dano ou
prejuízo que este(s), seus prepostos, o(a) ALUNO(A) ou acompanhantes de qualquer um deles venham a
causar nos edifícios, instalações, mobiliários ou equipamentos da ESCOLA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Nas dependências da ESCOLA é estritamente proibido o consumo de bebidas
alcoólicas, de quaisquer produtos fumígenos, legais ou ilegais, bem como o uso de quaisquer espécies de
drogas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. Fica o ALUNO(A) proibido de portar e fazer uso de telefone celular nas
dependências da ESCOLA, ficando a ESCOLA livre para adotar as medidas disciplinares cabíveis nas hipóteses
de descumprimento dessa proibição. É de total e exclusiva responsabilidade do ALUNO(A) e de seus
responsáveis eventual extravio, quebra, furto ou roubo do aparelho telefônico móvel.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Os CONTRATANTE(S) ficam plenamente cientes, neste ato, devendo alertar
expressamente o ALUNO(A) que esteja sob a sua responsabilidade, de que o acesso rede mundial de
computadores (Internet), disponibilizado pela ESCOLA gratuitamente aos seus alunos, tem fins
exclusivamente acadêmicos, didáticos e paradidáticos, de ensino, estudo e pesquisa, sendo que todos aqueles
que fizerem uso da Internet por meio dos servidores da ESCOLA serão os exclusivos responsáveis, juntamente
com o(s) CONTRATANTE(S), quando cabível e aplicável, pelas consequências, civis, criminais e administrativas
decorrentes de suas ações no ambiente de Internet disponibilizada pela ESCOLA, e responderão
integralmente por todos e quaisquer danos, materiais e morais, causados à ESCOLA e a quaisquer terceiros.
Parágrafo Primeiro. A ESCOLA proíbe expressa e terminantemente os seus alunos e todos os demais
usuários da Internet que disponibiliza na forma do caput desta cláusula, de visualizar, compartilhar,
distribuir e armazenar nos seus servidores conteúdos obscenos, racistas, xenofóbicos, homofóbicos
ou que de algum outro modo ofendam e/ou agridam as leis e normas do país e/ou a soberania
nacional, ou que de qualquer modo hostilizem pessoas ou grupos de pessoas, nações, religiões e/ou
cultos religiosos, a moralidade, os bons costumes e/ou as normas internas da instituição.
Parágrafo Segundo. Fica expressamente estipulado e ajustado pelas partes que nenhum arquivo
armazenado nos servidores da ESCOLA, assim como nenhum dos e-mails enviados e/ou recebidos
por meio dos domínios “colegiopalmares.com.br, alunospalmares.com.br”, tem caráter sigiloso ou
confidencial, de modo que esses arquivos e e-mails poderão ser monitorados, acompanhados,
acessados e até mesmo interceptados, a qualquer momento, pela direção, por seus representantes
legais ou por seus prepostos, quando se julgar necessário, conveniente, útil ou oportuno, a critério
exclusivo da ESCOLA e com o objetivo de proteger e proporcionar segurança a toda a coletividade
escolar (alunos, diretores, professores e funcionários).
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA. A ESCOLA possui um sistema de comunicação com as famílias dos alunos
em plataforma na Internet, nos domínios “colegiopalmares.com.br, alunospalmares.com.br”, bem como no
aplicativo CLASSAPP, sendo que todos os pais e responsáveis pelos alunos receberão endereço eletrônico de
e-mail e código de usuário para acesso a essas plataformas (PLATAFORMAS) para uso com a mais estrita e

rigorosa obediência e atenção às regras preconizadas na cláusula vigésima segunda, com o que os
CONTRATANTE(S) concordam inteiramente ao assinar este instrumento, obrigando-se a respeitar
integralmente todas as regras contidas na referida cláusula.
Parágrafo único. Os avisos, as informações e as mensagens em geral veiculadas mediante as PLATAFORMAS
são imprescindíveis para a comunicação entre os pais e responsáveis e a Escola, razão pela qual são dotadas
de caráter oficial, presumindo-se o acesso assíduo e a consequente leitura de seus conteúdos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA. Obriga(m)-se o(s) CONTRATANTE(S) a manter atualizado(s) seu(s)
endereço(s) e também o endereço do(a) ALUNO(A), caso não sejam os mesmos, com seus respectivos
telefones para contato, notadamente para os fins da Cláusula Sexta deste instrumento, sob pena de ser
considerada recebida qualquer correspondência enviada aos endereços constantes nesse Contrato, ainda que
devolvida pelo encarregado da entrega.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. Ocorrendo, na vigência do presente Contrato de Prestação de Serviços, a
substituição do responsável financeiro do(a) ALUNO(A) em razão de falecimento, interdição, separação ou
outra causa qualquer, tal substituição deverá ser imediatamente informada à ESCOLA, de forma inequívoca
e por escrito, devendo ser confirmada por ordem judicial sempre que cabível ou aplicável.
Parágrafo Primeiro. No caso de separação e/ou divórcio do(s) CONTRATANTE(S), a ESCOLA deverá
ser formalmente comunicada sobre a ocorrência do evento, bem como a quem couber a guarda
do(a) ALUNO(A) e as demais informações complementares, como a retirada do(a) ALUNO(A) do
estabelecimento da escola, mesmo que por decisão judicial provisória, sem prejuízo do disposto no
inciso VII do art. 12 da Lei nº 9.394/96 (LDB) e § 6º da Lei nº 10.406/02 (Código Civil).
Parágrafo Segundo. Reitera-se que as informações aqui necessárias, em especial a do Parágrafo
Primeiro, devem sempre ser acompanhadas de cópia da decisão ou da ordem judicial que a
determinou, sendo que na ausência de tais documentos a ESCOLA fica inteiramente eximida de
qualquer responsabilidade que eventos como esse possam causar às partes e/ou a terceiros.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. Os CONTRATANTE(S), os Responsáveis pela Guarda do(a) ALUNO(A) e os
Responsáveis Financeiros devem ter sempre consciência de que são colaboradores da tarefa educativa, não
lhes competindo interferir nas decisões didático-pedagógicas e administrativas da CONTRATADA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA. A ESCOLA reserva-se o direito de promover as alterações na disposição das
turmas que julgar necessárias, sempre visando à excelência do ensino e respeitando o limite máximo de
alunos estabelecido pelo plano escolar.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA. Conforme dispõem a Lei nº 12.013, de 06/08/2009, e a Lei nº 13.058, de
12/12/2014, os estabelecimentos de ensino devem informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos,
e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a
execução da proposta pedagógica da ESCOLA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA. Declara(m) expressamente o(s) CONTRATANTE(S) que conhece (m) o
Regimento Escolar vigente para o ano letivo contratado, cujos termos são considerados como parte
integrante e indissociável deste instrumento, para todos os fins de direito, o qual se encontra à inteira
disposição dos CONTRATANTE(S) na Secretaria e no endereço eletrônico da ESCOLA
www.colegiopalmares.com.br, para leitura e conhecimento de todos.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Os termos do presente Contrato permanecerão à disposição no endereço eletrônico
da ESCOLA e serão devidamente registrados em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, cujos dados

de registro serão fornecidos oportunamente pela ESCOLA. No ato da efetivação da Matrícula, o(s)
CONTRATANTE(S) receberá(ão) uma via do Termo de Adesão e Assinatura – Anexo II.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA. O não cumprimento de qualquer das obrigações previstas neste Contrato
por qualquer das partes desobriga a outra de sua observância.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. O presente Contrato é celebrado sob a égide do artigo 206, incisos II e III,
da Constituição Federal, e da Lei nº 8.078/90, no que for aplicável.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer
disputas oriundas do presente contrato.
E assim, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento, e também o Termo de
Adesão e Assinatura – Anexo II deste instrumento, em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas
instrumentárias, obrigando-se a cumprir fielmente o Contrato.

São Paulo, (*) de (*) de 2018.

_________________________________
COLÉGIO PALMARES LTDA.
ESCOLA

______________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE(S)

TESTEMUNHAS:
1. ___________________________
Nome:
RG.:
CPF/MF:

2. ___________________________
Nome:
RG:
CPF/MF:

