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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2020 
 

Contrato de prestação de serviços educacionais, por adesão, que entre si fazem de um lado a Escola de Educação 

Infantil Vila das Letras Ltda - ME, estabelecida à rua Júpiter, 302, Ana Lúcia, Sabará / MG, inscrito no CNPJ sob o nº 12 

699 817/0001 - 89, neste ato representada por seu responsável legal, Lana Iracy Duarte da Cunha, CI M 1 360 700, CIC 

540.451.426-49, doravante denominado apenas contratada, e de outro lado, como CONTRATANTE, os responsáveis 

legais e responsável financeiro, por si e pelo (a) beneficiário (a), identificados no quadro abaixo, nos termos da legislação 

em vigor, resolvem acordar as condições de contratação dos serviços educacionais oferecidos pela CONTRATADA para 

o ano de 2020, conforme cláusulas que seguem: 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) RESPONSÁVEL LEGAL 01  
CONTRATANTE FINANCEIRO NECESSARIAMENTE MAIOR DE 18 ANOS 

Nome:  Parentesco:  

Data de nascimento:  Estado Civil:  Responsável 
pedagógico: 

(  X ) Sim       (   ) Não 
Nacionalidade: Naturalidade:  

Profissão:  CPF:  RG:  

Endereço:  Bairro:  

CEP:   Cidade: Belo Horizonte / MG E-mail:  

Tel. Residencial:  Tel. Comercial:   Celular:  

IDENTIFICAÇÃO RESPONSÁVEL LEGAL 02 

Nome:  Parentesco:  

Data de nascimento:   Estado Civil:  Responsável 
pedagógico: 
(   )  Sim       (  ) Não 

Nacionalidade:  Naturalidade:  

Profissão:   CPF:  RG:   

Endereço:  Bairro: 

CEP: Cidade: E-mail:  

Tel. Residencial:  Tel. Comercial:  Celular:   

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÂO ESCOLAR – ALUNO (A) 

Nome:  Data do nascimento:   

Endereço: o mesmo acima Bairro: 

CEP: Cidade:  E-mail: 

Nacionalidade:  Naturalidade:   Sexo:  

Série que cursará em 2020:   Turno:   Horário:  

  

OBJETO 

CLÁUSULA 1ª - O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços educacionais no ano letivo de 2020, 

correspondente à série registrada no Requerimento da Matrícula e no quadro acima descrito, a ser ministrada ao aluno 

(a) em conformidade com o previsto na Legislação de Ensino no Regimento Escolar e no Projeto Político Pedagógico da 

instituição. 

   § 1º - Os serviços mencionados nesta cláusula são os prestados coletivamente a toda turma, não estando inclusos os 

facultativos ou de caráter individual, ou ainda, de grupo específico.  
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   § 2º - Os atrasos, nos horários de saída, terão tolerância de 10 (dez) minutos, após esse período, haverá cobrança de 

horas extras. 

   § 3º - Não estão incluídos nesse acordo, nem são enumerados pelo preço nele estabelecido os serviços de Transporte 

Escolar, Serviços Especiais de Reforço, Alimentação, Reciclagem, Cartão de Identificação do aluno, excursões, taxas 

de artes, eventos, fornecimento de 2ª via de documentos, uniformes de uso obrigatório, material didático de uso individual 

e os de uso facultativo para o aluno. 

§ 4º – Na hipótese de não haver número suficiente de alunos que preencham uma série e/ou turma, em turno específico 

ou não, a CONTRATADA desobriga-se a validar este instrumento, salvo quando aquele aluno beneficiário que se 

dispuser a transferir-se de turno, caso haja vaga. 

§ 5º – A situação descrita no § 4º será informada ao CONTRATANTE com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência do 

início do ano letivo, sendo reembolsadas eventuais taxas pagas à CONTRATADA. 

 

PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

CLÁUSULA 2ª - Pelos serviços educacionais referidos na cláusula anterior, o CONTRATANTE (responsáveis legais) 

pessoal e solidariamente, pagará à CONTRATADA, no ano de 2020, uma anuidade escolar, nos valores abaixo 

relacionados, fixada na forma da lei: 

 

CURSO VALOR DAS PARCELAS ANUIDADE 

 R$ R$ 

 

CLÁUSULA 3ª – O valor referido na cláusula anterior será pago em 12 (doze) parcelas mensais com vencimento nas 

seguintes datas: 

   

1ª - Matrícula 2ª- 07/02/2017 3ª- 07/03/2017 4ª- 07/04/2017 5ª- 07/05/2017 6ª - 07/06/2017 

7º - 07/07/2017 8ª- 07/08/2017 9ª- 07/09/2017 10ª- 07/10/2017 11ª- 07/11/2017 12ª - 07/12/2017 

 
 

 § 1º -A primeira parcela será paga no ato da matrícula, como sinal e princípio de pagamento da anuidade escolar, 

condição para concretização e celebração do contrato de prestação de serviços educacionais. 

   § 2º - A parcela referida no parágrafo anterior somente será devolvida quando houver comunicação formal de 

desistência do aluno à diretoria da escola e antes do início das aulas, sendo retidos 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da matrícula a título de custos operacionais. Se a desistência ocorrer depois de iniciado o período de aulas, não será 

devolvido o valor pago da 1ª parcela, referente à matrícula, observado, ainda, o disposto na cláusula 7ª. 

§ 3º - O pagamento da parcela referida no parágrafo implica, automaticamente, na aceitação de todos os termos do 

presente contrato, bem como do Regimento Escolar da Instituição e demais regras de convivência. 

§ 4º - É facultativo à CONTRATADA, em caráter promocional, conceder descontos nas mensalidades descritas no caput, 

desde que pagas antecipadamente. A referida concessão não integra o contrato, para quaisquer efeitos, não implicando 

novação. O benefício concedido pela CONTRATADA, tais como desconto para pagamento no vencimento, bolsa irmão, 

bolsa comercial, descontos promocionais, e outros, não incidirá cumulativa e retroativamente caso o CONTRATANTE 

não faça uso da promoção no momento oportuno. Verificando-se a posteriori que o CONTRATANTE utilizou-se da 

cumulação de benefícios em proveito próprio, a CONTRATADA poderá compeli-lo a reembolsar todos os valores da 

bolsa recebida indevidamente, na parcela seguinte. 

   § 5º - Caso o pagamento de qualquer parcela seja efetuada em cheque, inclusive a matrícula, este será recebido em 

caráter provisório, concretizando o pagamento somente após a sua regular liquidação. 

§ 6º - As parcelas de que trata esta cláusula deverão ser pagas à CONTRATADA, até o vencimento, em qualquer agência 
bancária por meio de boleto bancário, cujo custo será repassado ao CONTRATANTE através de acréscimo do custo à 
mensalidade. Após o vencimento, o pagamento deverá ser feito somente no banco indicado no boleto bancário. 

§ 7º - Caso a CONTRATANTE não receba o boleto para pagamento até o dia 05 de cada mês, deverá solicitar a 2ª 

(segunda) via na secretaria da escola, ou pelo telefone nº (31) 3487 9492 / 3785 9492, sob pena de, não o fazendo, ficar 

sujeito aos adicionais previstos na cláusula 4ª. 

§ 8º - Ocorrendo a matrícula após o início do ano letivo, as parcelas serão cobradas proporcionalmente ao período 

contratado, facultando-se à CONTRATADA cobrar ao CONTRATANTE a primeira parcela, no ato da matrícula, à época 

da contratação dos serviços educacionais. 
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ATRASO / INADIMPLÊNCIA 

 

CLÁUSULA 4ª - Havendo atraso no pagamento de qualquer parcela, o CONTRATANTE pagará o valor em atraso, 

acrescido de multa contratual de 2,00% (dois por cento). 

§ 1º - O valor em atraso será devidamente atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou o que 

vier a substituí-lo, do mês anterior, e acrescido de juros moratórios de 1º (um por cento) ao mês, sem prejuízo da multa 

prevista no caput. 

§ 2º - O pagamento em atraso de qualquer parcela, sem os adicionais de que trata esta cláusula, implica autorização à 

CONTRATADA para emitir cobrança complementar para recebimento de seu valor, por meio de título de crédito 

competente: 

§ 3º - Se o atraso for superior a 90 (noventa) dias, poderá ainda a CONTRATADA: 

1. Inscrever o devedor em Cadastro ou Serviço de Proteção ao Crédito, desde que precedido de notificação; 

2. Promover cobrança ou execução judicial do total do débito, pelos meios legalmente permitidos; 

3. Recusar matrícula para o ano subsequente, sem prejuízo das providências descritas nas alíneas anteriores. 

 

CLÁUSULA 5ª – Caso haja em favor do CONTRATANTE benefício de desconto ou bolsa, este será suprimido da parcela 

referente ao mês em que houver atraso no pagamento da mensalidade escolar. 

CLÁUSULA 6ª – Existindo o débito ao final do ano letivo, o beneficiário será automaticamente desligado da Instituição 

de Ensino, desobrigando-se a CONTRATADA a deferir pedido a renovação de matrícula nos termos da Lei 9.870/99, ou 

regulamentação correlata. 

Parágrafo Único: Será considerada nula a renovação de matrícula realizada com pendência financeira, escolar e 

documental no ano letivo anterior. 

 

DESISTÊNCIA 

 

CLÁUSULA: 7ª – A desistência do curso deve ser requerida por escrito, por qualquer dos CONTRATANTES, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, por meio de formulário próprio, e protocolado na Secretaria da Instituição de 

Ensino, com observância das normas regimentais, e não excluem o direito da CONTRATADA de exigir o pagamento das 

parcelas vencidas. 

§ 1º - Havendo a rescisão admitida nesta cláusula, os CONTRATANTES estarão dispensados de efetuarem o pagamento 

das parcelas cujo vencimento ocorrer após o fim do prazo de 30 dias 

§ 2º - A simples infrequência às aulas e/ou não participação nas atividades escolares, por qualquer motivo, justificados 

ou não, sem a comunicação de que trata o caput, não desobriga o CONTRATANTE do pagamento das parcelas 

contratadas. 

 

DA RESCISÃO 

 

CLÁUSULA 8ª – O presente contrato poderá ser rescindido: 

1. Pela CONTRATADA, pela prática de ato infracional ou por motivo disciplinar dado pelo (a) aluno (a) beneficiário 

(a), ou outro previsto no Regimento Escolar, ou por incompatibilidade ou desarmonia do (a) aluno (a) beneficiário 

(a), de seus responsáveis ou dos CONTRATANTES, com o regime ou com a filosofia da Instituição de Ensino. 

2. Pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, observada a cláusula 7ª. 

3. Por acordo entre as partes. 

4. Em razão do descumprimento de qualquer obrigação prevista neste instrumento, respeitada a legislação 

pertinente. 

 

 

RESPONSABILIDADE 

 

CLÁUSULA 9ª – O CONTRATANTE é responsável pelos danos provocados pelo (a) aluno (a) beneficiário (a) menor, a 

terceiro, ao patrimônio móvel e imóvel no âmbito da CONTRATADA ou em atividades por ela coordenada. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CLÁUSULA 10ª - O CONTRATANTE, assume total responsabilidade sobre as declarações prestadas e os dados 

fornecidos nas fichas cadastrais, e se compromete a apresentar os documentos comprobatórios, caso sejam 
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necessários, bem como informar ao contratado toda e qualquer alteração ocorrida nos dados cadastrais, seus e do 

beneficiário. 

CLÁUSULA 11ª – O CONTRATANTE se obriga a comunicar, imediata e expressamente, à CONTRATADA, sobre a 

existência e o teor de decisões judiciais que venham a alterar o regime de guarda do (a) beneficiário (a), não se 

responsabilizando a CONTRATADA por quaisquer fatos que resultem da inobservância da presente cláusula. 

CLÁUSULA 12ª – O CONTRATANTE se compromete a informar sobre quaisquer necessidades especiais e/ou 

transtornos de saúde que acometem o (a) beneficiário (a), apresentando, inclusive, laudos e recomendações médicas. 

CLÁUSULA 13ª – O aluno beneficiário, representado neste ato pelo CONTRATANTE, autoriza, de forma gratuita, a 

veiculação de sua imagem, voz e textos, pesquisas e artigos produzidos, em trabalhos institucionais da CONTRATADA, 

inclusive em jornais internos, página na internet, blogs, reportagens e outros meios de mídia e comunicação. Qualquer 

veiculação da imagem do aluno em propaganda publicitária externa será objeto de contrato à parte, salvo as exposições 

em grupo relacionadas às atividades inerentes aos serviços contratados. 

 

DO FORO 

 

CLÁUSULA 14ª - Para dirimir quaisquer dúvidas provenientes deste instrumento, as partes elegem o foro da cidade de 

Sabará/MG, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e 

valor, na presença das testemunhas abaixo. 

 
 
 
 

Sabará,       de                    de 2020 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________________
  
Escola Infantil Vila das Letras Ltda. CONTRATANTE FINANCEIRO 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
CONTRATANTE (Pai, mãe ou responsável) 
 
 
 
 
__________________________________________________ __________________________________ 
Testemunha:                                                                                                Testemunha: 
 
 
 

 
 
 


