CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ANO DE 2019
Por este instrumento, e na melhor forma de direito, 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 I deste Contrato), a saber:

CONTRATADA: GENTE NOSSA CURSOS LIVRES LTDA, sociedade anônima, com sede na Avenida Pedroso de
Morais, 1.271, bairro de Pinheiros, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 05419-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 05.824.886/0001-01, neste ato devidamente representada na forma do seu Estatuto
Social, doravante denominada simplesmente “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, doravante
denominada(s) simplesmente “CONTRATANTE(S)”.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
(A) 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 CONTRATADA,
RESOLVEM as Partes acima destacadas celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 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 instrumento é a prestação de serviços de consultoria e orientação
pedagógica infantil com atividades recreacionais e ocupacionais de cunho livre pela CONTRATADA ao(a)
ALUNO(A) indicado no Anexo I deste Contrato, para o ano civil de 2019, com observância das normas
profissionais pertinentes, garantindo-se ao(s) CONTRATANTE(S) o acompanhamento do aproveitamento
através de relatórios periódicos de avaliação.
Parágrafo Único. Considerando os elevados custos de administração, manutenção e prestação
dos serviços de consultoria e orientação pedagógica infantil, com atividades recreacionais e
ocupacionais de cunho livre, a CONTRATADA se reserva o direito de não oferecer tais serviços
para o ano de 2019 na hipótese de as inscrições de ALUNOS(AS) não atingir a quantidade mínima,
inviabilizando a formação de turma e o oferecimento dos mencionados serviços, sendo que nesse
caso a CONTRATADA devolverá ao(s) CONTRATANTE(S) a Taxa de Inscrição.
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CLÁUSULA SEGUNDA. Os serviços constantes deste Contrato estão descritos nas Normas Gerais de
Funcionamento e no Plano de Conteúdo de cada nível, o qual se encontra à disposição na Secretaria da
CONTRATADA.
Parágrafo Primeiro. É de inteira responsabilidade e competência da CONTRATADA o
planejamento e a prestação dos serviços objeto deste contrato, obedecendo a todos os requisitos
de qualidade técnica dos profissionais pertencentes ao seu quadro de funcionários;
Parágrafo Segundo. As atividades oferecidas estão relacionadas a seguir e deverão compor os
Níveis constantes no Plano de Conteúdo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Orientação pedagógica infantil;
Alimentação-Programa de educação alimentar;
Recreação;
Atividades externas (passeios e outros);
Atividades musicais, artísticas e esportivas;
Atividades em período integral;
Atividades especiais.

CLÁUSULA TERCEIRA. Pelos serviços ora contratados, o(s) CONTRATANTE(S) pagará(ão) à CONTRATADA a
Taxa de Inscrição 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 descrita no
Anexo I deste Contrato.
Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA mantém, para cada ano letivo, uma política de descontos
disponibilizada na secretaria com os seus respectivos percentuais, termos e condições.
Parágrafo Segundo. Os descontos são válidos no ano civil vigente e 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 Taxa de Inscrição e prevalecerão somente
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 ou negociação com a
CONTRATADA.
Parágrafo Terceiro. Os descontos oferecidos não serão renovados automaticamente para o ano
letivo subsequente, havendo necessidade de novo requerimento e processo de avaliação.
Parágrafo Quarto. O valor pago a título de Taxa de Inscrição será devido no ato da inscrição do(a)
ALUNO(A), em qualquer época do ano civil e o presente Contrato é considerado vigente no ato da
efetivação da inscrição do(a) ALUNO(A) e da assinatura do seu Anexo I pelo(s) CONTRATANTE(S).
Parágrafo Quinto. Estão inclusos nos valores da Taxa de Inscrição os materiais de uso nas
atividades, tais como papéis, canetas, tintas, lápis, giz, massinhas, cartolinas, colas, tesouras,
tecidos, enfeites, dentre outros materiais pertinentes e aplicáveis.
Parágrafo Sexto. As refeições estão inclusas conforme a opção da carga horária selecionada
pelo(s) CONTRATANTE(S).
Parágrafo Sétimo. Não está incluso no valor nenhum material de higiene pessoal, tais como
escova de dente, creme dental, lenço de papel, sabonete, shampoo, condicionador, fraldas,
pomadas, lenços umedecidos, colônia, algodão, medicamentos, leite em pó, alimentos e produtos
especiais de uso particular do(a) ALUNO(A).
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Parágrafo Oitavo. Serão cobradas taxas extras para os seguintes itens, não incluídos nos valores
ordinários das mensalidades: livros, passeios, festas, datas comemorativas (confecção de brindes,
lembranças, etc.), transporte escolar, atividades extracurriculares, fotografia e/ou filmagem dos
eventos.
Parágrafo Nono. Serão cobrados à parte os uniformes de uso obrigatório para as atividades de
todos os níveis, banhos (quando não estiverem inclusos) e também a Alimentação Extra (a pedido
dos pais).
Parágrafo Décimo. 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 CONTRATADA, 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 QUARTA. A CONTRATADA emitirá boletos bancários para a cobrança das parcelas mencionadas
na Cláusula Terceira, encaminhando-os para o endereço indicado pelo(s) CONTRATANTE(S) para este fim,
o(s) qual(is) se obriga(m) a mantê-lo atualizado e a promover a comunicação imediata e por escrito de
qualquer alteração, sob pena de valer a comunicação enviada a endereço antigo, cuja mudança não tenha
sido informada à CONTRATADA.
Parágrafo Primeiro. As parcelas descritas na Cláusula Terceira 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 QUINTA. 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 art. 397 do Código Civil, constituindo-se em dívida líquida, certa e exigível mediante ação
Executiva, 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,
vez que se trata de ato de mero favor e tolerância da CONTRATADA e dependerá do pagamento
do valor devido acrescido de multa 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 facultado à CONTRATADA a adoção de quaisquer medidas necessárias para o
recebimento do débito constituído.
Parágrafo Segundo. Fica a CONTRATADA, 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 (a ser calculada pelo 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.
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CLÁUSULA SEXTA. No caso de desistência ou cancelamento da matrícula, comunicada à CONTRATADA por
meio de documento escrito, o(s) CONTRATANTE(S) receberá(ão) a devolução dos valores pagos a título de
Taxa de Inscrição 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 CONTRATADA no prazo de até 30
dias a contar da data da efetivação da inscrição, sendo que a partir de então não haverá devolução da Taxa
de Inscrição.
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 SÉTIMA. O não comparecimento do(a) ALUNO(A) às atividades da CONTRATADA não exime o(s)
CONTRATANTE(S) do pagamento das parcelas mensais e de todos os demais valores devidos, tendo em
vista a disponibilidade integral dos serviços e da alimentação contratados, para o pleno atendimento ao
ALUNO(A).
CLÁUSULA OITAVA. Sem prejuízo do disposto na Cláusula Quarta, fica facultada e autorizada a emissão,
pela CONTRATADA, 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 III do Código de
Processo Civil.
CLÁUSULA NONA. 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. O presente contrato tem duração até o final do ano civil contratado no Anexo I e
poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
a) Pelos CONTRATANTES(S), em decorrência de desistência ou cancelamento da matrícula, obedecidas
as regras da Cláusula Sexta deste Contrato;
b) Pela CONTRATADA, se não houver o cumprimento das obrigações previstas neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O(s) CONTRATANTE(S) autoriza(m) expressamente a CONTRATADA a
utilizar a imagem do ALUNO(A), sem quaisquer ônus, em material destinado exclusivamente à divulgação
da CONTRATADA e de seu projeto pedagógico, seja por meio impresso ou eletrônico, tais como folders, TV,
vídeo, internet, entre outros.
Parágrafo Único. Em nenhuma hipótese poderá a imagem ser utilizada de maneira contrária à
moral, ou aos bons costumes, ou à ordem pública.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A CONTRATADA 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 pelo(a) ALUNO(A), CONTRATANTE(S) e
acompanhantes, exceto se decorrentes de atos ilícitos praticados por prepostos da CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) CONTRATANTE(S) fica(m) ciente(s) de que a CONTRATADA não presta
nenhuma espécie de serviços em relação a estacionamento, vigilância ou guarda de veículos automotores
de qualquer natureza, não assumindo, portanto, para si, a responsabilidade de indenizações 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 QUARTA. 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, esta deverá ser informada à CONTRATADA imediatamente, de forma inequívoca e
por escrito, devendo a substituição ser confirmada por ordem judicial, sempre que cabível ou aplicável.
Parágrafo Primeiro. No caso de separação e/ou divórcio do(s) CONTRATANTE(S), a CONTRATADA
deverá ser formalmente comunicada sobre a ocorrência do evento, bem como sobre a quem
coube a guarda do(a) ALUNO(A) e as demais informações complementares, tais como a quem
caberá a retirada do(a) ALUNO(A) do estabelecimento da CONTRATADA, mesmo que por decisão
judicial provisória, sem prejuízo do disposto no inciso VII do art. 12 da Lei nº 9.394/96 (LDB).
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 CONTRATADA fica inteiramente isenta
de qualquer responsabilidade sobre eventos que a omissão ou desconhecimento de qualquer
informação pela CONTRATADA possam causar às partes ou a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. 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 DÉCIMA SEXTA. Conforme dispõem a Lei Federal nº 12.013, de 06/08/2009 e a Lei Federal nº
13.058, de 12/12/2014 (sobre a guarda compartilhada), 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
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Os pais e responsáveis obrigam-se a avisar com antecedência à CONTRATADA
a ocorrência de quaisquer moléstias infectocontagiosas e doenças pré-existentes no(a) ALUNO(A),
preenchendo a ficha médica no momento da entrevista e/ou quando estas surgirem, se isso ocorrer no
transcurso deste Contrato.
Parágrafo Único. Desde já o(s) CONTRATANTE(S) autoriza(m) a CONTRATADA a solicitar um
atestado médico por semestre ou quando necessário, em casos específicos, tais como (mas não
exclusivamente) o das doenças infectocontagiosas, autorizando o retorno às atividades.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. Os termos do presente Contrato permanecerão à disposição no endereço
eletrônico da CONTRATADA e serão devidamente registrados em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, cujos dados de registro serão fornecidos oportunamente pela CONTRATADA. No ato da
efetivação da Matrícula, o(s) CONTRATANTE(S) receberá(ão) uma via do Termo de Adesão e Assinatura –
Anexo I, que integra o presente Contrato para todos os fins e efeitos.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA. O presente Contrato é celebrado sob a égide das Leis nºs 8.078/90 e 10.406/02.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. O não cumprimento de qualquer das obrigações previstas neste Contrato, por
qualquer das partes, desobriga a outra de sua observância.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para
dirimir quaisquer dúvidas e questões porventura 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 I 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.

_________________________________
GENTE NOSSA CURSOS LIVRES S.A.
CONTRATADA

_______________________________________

_______________________________________

CONTRATANTE(S)

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________________

2. _____________________________________

Nome:

Nome:

RG.:

RG:

CPF/MF:

CPF/MF:
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