CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COACHING
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES:
CONTRATANTE: XXXXXXXXXXXXX, brasileiro(a), profissão XXXXXXX, Carteira de
Identidade nº XXXXXXX, C.P.F. nº XXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua
XXXXXXXXXXXXXX, Cep XXXXXXX, Cidade XXXXXXX/XX.
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXX, brasileiro(a), profissão XXXXXXX, Carteira de
Identidade nº XXXXXXX, C.P.F. nº XXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua
XXXXXXXXXXXXXX, Cep XXXXXXX, Cidade XXXXXXX/XX.
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato
de Prestação de Serviços de Coaching, que se regerá pelas cláusulas seguintes e
pelas condições descritas no presente.
DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO a prestação, pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, dos serviços de Coaching, consistindo na facilitação
de criação de metas profissionais e/ou pessoais e desenvolvimento de plano e/ou
estratégia para o alcance dos objetivos da CONTRATADA, de forma a aumentar seus
resultados positivos
Cláusula 2ª. A prestação de serviço é feita por pacote de ______ sessões, sejam
estas presenciais ou à distância, com duração de até _______ minutos, que serão
realizadas no prazo máximo de 30 (trinta dias). O CONTRATANTE poderá usar seu
pacote na regularidade de ____ vezes na semana, como pré-estabelecido por ambos.
PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato de prestação de serviço poderá ser renovado ao
seu término, caso haja interesse de ambas aas partes.
Cláusula 3ª. O CONTRATANTE deverá realizar, ao término do presente contrato,
avaliação acerca do trabalho desempenhado pelo CONTRATADO, no tocante à sua
atuação, seriedade e comprometimento com as questões trabalhadas durantes as
sessões de Coaching.
Cláusula 4ª O compartilhamento das informações do CONTRATANTE dar-se-á
exclusivamente entre este e a CONTRATADA, obrigando-se a esta a não as compartilhar
com terceiros sem a devida anuência.
DO HORÁRIO
Cláusula 5ª. O CONTRATADO prestará os serviços no horário compreendido entre
_______às_______ horas, nos dias ________________________. Totalizando ______
vezes na semana, correspondente ao pacote de ____ sessões.

