
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 
  
CONTRATANTE: ___________________________________________________________, 
CPF nº _______________, residente ___________________________________. 
  
CONTRATADA: Bryan James de Miranda Murphy, residente na Rua Altenor Vieira, 318, Lagoa 
da Conceição, Florianópolis-SC, inscrito no CNPJ sob o nº 
29.771.909/0001-25. 
 
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de 
Prestação de Serviços de Ensino de Língua Estrangeira, que se regerá pelas cláusulas 
seguintes e pelas condições descritas no presente. 
  
DO OBJETO 
  
Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO a prestação dos serviços de ensino 
no idioma Inglês pela CONTRATADA à CONTRATANTE. 
  
DAS AULAS 
  
Cláusula 2ª. As aulas serão ministradas ___________ por semana, na(s) _________ (e) 
_________, com duração de 1 (uma) hora cada, iniciando às _____ horas e 
finalizando às _____ horas, totalizando, em regra, __ (___) aulas mensais. 
 
2.1. Eventual necessidade de alteração do dia e do horário das aulas ministradas, 
consoante disposto na Cláusula 2ª, se dará por acordo entre as partes. Não havendo 
composição, o contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes. 
 
2.2. No caso de ausências motivadas, observada a antecedência mínima de 12 (doze) 
horas da comunicação, pela Contratante e/ou Contratada, as aulas serão compensadas 
em horário e dia a serem definidos pelas partes. 
 
2.2.1. Não observada a antecedência mínima prevista no item 2.2 da Cláusula 2ª, a aula 
será considerada como realizada. 
 
2.3. Coincidindo as aulas com feriados nacionais, as mesmas poderão ser compensadas 
em horário e dia a serem definidos pelas partes. 
  
 
 
 
 



DO PAGAMENTO 
 
Cláusula 3ª. Pelos serviços prestados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de 
R$ ____ (__________ reais) por aula, totalizando, em regra, __ (____) aulas mensais, no total 
estimado de R$ ____ (__________ reais), a ser pago até o dia 05 de cada mês. 
 
DA INADIMPLÊNCIA 
 
Cláusula 4ª. Em caso de eventual atraso no pagamento da mensalidade acima descrita, 
o valor respectivo será acrescido de multa de 2% (dois por cento), consoante art. 52, §1° 
da Lei n° 8.078/90 e juros de 1% ao mês, contados desde a data do vencimento até a 
data do efetivo pagamento, consoante art. 406 do CC/2002. 
  
DO PRAZO 
Cláusula 5ª. O presente contrato terá duração de 06 (seis meses), iniciando em __ de _______ 
de ____. 
  
DA RESCISÃO 
  
Cláusula 6ª. O presente contrato poderá ser rescindido caso a CONTRATANTE avise 
a CONTRATADA com antecedência de 30 dias, devendo todas as parcelas estarem 
pagas até este momento. 
 
DO FORO 
 
Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes 
elegem o foro da comarca de Florianópolis – SC. 
 
CONDIÇÕES GERAIS 
  
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor.  
  
  
Florianópolis,                   de           . 
 
 
 
_________________                    __________________________ 

       Bryan James de Miranda Murphy 


