














































CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E 
RECUPERAÇÃO DE CREDITOS Nº 000/DF

CONTRATANTE,  inscrita  no CNPJ  sob o nº 00.000.000/0000-00 neste ato representado por, 
Sra  .............,  brasileira,  casada,  residente  e  domiciliada  nesta  capital,  portadora  do  CPF  nº 
000.000.000-00, neste ato denominado de  CONTRATANTE, e a empresa  CONTATADA,  com 
sede no .....,  inscrita no CNPJ sob o nº  00.000.000/0000-00, neste ato representada por sua 
sócia e administradora Sra.  ............, brasileira, solteira, empresária, portadora da carteira de 
identidade  nº  0.000.000  expedida  pela  SSP-DF  e  CPF  nº  000.000.000-00,   residente  e 
domiciliada  na cidade  de  Brasília-DF,  neste  ato  denominada  de  CONTRATADA,  RESOLVEM, 
celebrar  o presente Contrato de Prestação de Serviços de Gestão, Controle e Recuperação de 
Créditos, que se regerá mediante as cláusulas e condições a seguir descritas:

DO OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA  PRIMEIRA: A  CONTRATADA,  compromete-se  em  prestar  serviços  de  Apoio 
Administrativo  na  gestão  do  conta  corrente  de  títulos  à  receber,  em  especial  no 
desenvolvimento  das  rotinas  de  gestão,  controle  e  recuperação  de  créditos  originários  de 
mensalidades / parcela(s) e/ou título(s) de crédito(s), gerados a partir da celebração do contrato 
de prestação de serviços educacionais entre o(a) responsável legal e a CONTRATANTE acima 
qualificada;

DA PERIODICIDADE DE ENVIO DA BASE DE DADOS

CLÁUSULA SEGUNDA: A(s) parcela (s) e/ou mensalidade (s) escolar(es) originárias do contrato 
de prestação de serviços educacionais  e  os títulos de crédito (cheques,  notas promissórias,  
letras de câmbio, etc.) não liquidados junto a  CONTRATANTE,  serão encaminhados(as) à 
CONTRATADA, a partir do 10º (décimo) dia, após o vencimento, para o desenvolvimento 
das  rotinas  objeto  do  presente  contrato,   devendo  ser  (em)  observados  todos  os  critérios 
previstos na legislação em vigor e tomadas as medidas cabíveis que possibilitem a recuperação 
dos crédito(s).

DA EFETIVAÇÃO DOS CRÉDITOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLÁUSULA  TERCEIRA:  A  CONTRATADA,  atuando  em  nome  e  representação  da 
CONTRATANTE, pactuará com o(s) responsável(eis) financeiro negociação parcial ou total de 
sua dívida junto à CONTRATANTE, de forma presencial ou on-line, emitindo “termo de acordo 
com confissão de dívida”, onde estará especificada a forma de transação adotada, vinculado 
sempre a uma modalidade de pagamento (boleto, cartão, nota promissória, cheques, etc.) que 
permitirá à  CONTRATADA a efetivação de repasse(s) na modalidade de prestação de contas, 
que  dar-se-á  diariamente,  com  créditos  em  conta  corrente  (boleto  compartilhado)  ou 
semanalmente,  com  apresentação  de  relatório(s)  analítico(s)  de  forma  a  auxiliar  o  setor 
financeiro da CONTRATANTE na efetivação das baixas/liquidações ocorridas.

DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

CLÁUSULA  QUARTA:  As  partes  desde  já  pactuam  que  a  contraprestação  pelos  serviços 
prestados pela CONTRATADA, dar-se-á, mediante a aplicação da tabela abaixo:
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Faixa Faixa de Atraso
Remuneração

Percentual Fixo

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

CM-INPC 2% de Multa1% de Juros

1 De 10 a 90 dias 3% 0% 50% 50%

2 De 91 a 180 dias 5% 0% 50% 50%

3 De 181 a 365 dias 8% 50% 50% 50%

4 De 366 até 730 dias 12% 60% 50% 50%

5 Acima 731 dias 15% 70% 70% 70%

Parágrafo Primeiro: Fica desde já assegurada à CONTRATANTE o recebimento integral do(s) 
valor(es) relativo a(s) mensalidade(s) escolar(es) e/ou parcela(s), ressalvadas as hipóteses de 
expressa autorização para concessão de descontos especiais;

DA CONFIDENCIALIDADE ENTRE AS PARTES

CLÁUSULA  QUINTA:  As  partes  CONTRATANTES concordam  em  manter  a  total 
confidencialidade acerca de todas as informações da relação empresarial  a ser estabelecida, 
como por exemplo, a metodologia de trabalho, informações técnicas, financeiras e comerciais, 
estratégias  corporativas,  bem como  quanto  aos  termos  e  cláusulas  que  regem o  presente 
contrato.
Parágrafo Único: A  infringência  do  disposto  no  caput desta  cláusula  e  a  quebra  do sigilo 
profissional  acarretarão  na  imediata  rescisão  contratual,  obrigando  a  PARTE  responsável  a 
ressarcir à outra por eventuais prejuízos que a mesma der causa.
CLÁUSULA SEXTA:  As partes  CONTRATANTE elegem o foro de Brasília  –  Distrito  Federal, 
como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste contrato.

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, para que se produzam os devidos efeitos legais.

Brasília - DF, 00 de janeiro de 2021.

CONTRATANTE
CNPJ: 00.000.000/0000-00

CONTRATADA
CNPJ: 00.000.000/0000-00

Testemunhas:




