CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – 2018
QUADRO RESUMO
1. CONTRATADA:
COLÉGIO/ESCOLA: <#ESCOLA_NOME#>
CNPJ: <#ESCOLA_CNPJ#>
ENDEREÇO: <#ESCOLA_ENDERECO#>, <#ESCOLA_CIDADE#> – <#ESCOLA_UF#> – CEP:
<#ESCOLA_CEP#>
REPRESENTADA NESTE ATO POR SEU PREPOSTO:
SR (a): <#DIRETOR_NOME#>
RG: <#DIRETOR_RG#>-<#DIRETOR_RG_ORGAO#> CPF: <#DIRETOR_CPF#>
2. CONTRATANTE/RESPONSÁVEL FINANCEIRO/ALUNO:
NOME: <#RESP_LEGAL_NOME#>
RG: <#RESP_LEGAL_RG#> (<#RESP_LEGAL_RG_ORGAO#>/<#RESP_LEGAL_RG_UF#>) CPF:
<#RESP_LEGAL_CPF#>
END: <#RESP_LEGAL_ENDERECO#>, <#RESP_LEGAL_BAIRRO#>, <#RESP_LEGAL_CIDADE#>
– <#RESP_LEGAL_UF#> – CEP: <#RESP_LEGAL_CEP#>
TEL: <#RESP_LEGAL_TELEFONE#>
TEL EMERGËNCIA:
E-MAIL:
NOME: <#RESP_FINAN_NOME#>
RG: <#RESP_FINAN_RG#> (<#RESP_FINAN_RG_ORGAO#>/<#RESP_FINAN_RG_UF#>) CPF:
<#RESP_FINAN_CPF#>
NOME: <#ALUNO_NOME#> MATRÍCULA Nº <#ALUNO_CODIGO#>
CURSO/SÉRIE:
<#MATRICULA_CURSO_NOME#>
<#MATRICULA_SERIE#>
TURMA:
<#MATRICULA_TURMA#> TURNO: <#MATRICULA_TURNO#>
3. VALOR, VENCIMENTO E PRAZO DE VIGÊNCIA:
Como Contraprestação dos serviços educacionais a serem prestados, referentes ao período letivo de
<#MATRICULA_ANO#>, conforme previsto na Cláusula Primeira, o CONTRATANTE se obriga a
pagar à CONTRATADA o valor de R$ <#VALOR_ANUIDADE#> (<#VALOR_ANUIDADE_EXT#>),
anuidade que se subdivide em <#PARCELA_QTD#> (<#PARCELA_QTD_EXT#>) parcelas.
VENCIMENTO DAS PARCELAS: Dia <#PARCELA_DIA_VCTO#> de cada mês.
4. SAÍDA DA ESCOLA:
Ficam autorizadas a retirar o ALUNO da instituição as seguintes pessoas:
_______________________________________________________________________________.

O(A) CONTRATANTE e o ALUNO(A) declaram que tomaram conhecimento do valores apresentados, dos
serviços educacionais prestados, e se submetem ao Regimento Escolar e ao Código Disciplinar/Ética, e
com sua assinatura expressa concordância. Visto: ____________________________________________.
O CONTRATANTE autoriza o uso da voz e imagem do ALUNO para fins de publicidade. ( ) SIM ( ) NÃO.
O CONTRATANTE autoriza saída do ALUNO para atividades extraclasse. ( ) SIM ( ) NÃO.
O CONTRATANTE autoriza a participação do aluno em grupos musicais, e cede gratuitamente sua
imagem, voz e produção artística. ( ) SIM ( ) NÃO.
(Este documento é um resumo do Contrato Educacional registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
ou equivalente, do foro da Mantenedora, e disponível no site da Unidade Escolar. A sua aceitação, mediante
assinatura aposta ao final desta página, ou anuência expressa em ambiente virtual, obriga ambas as partes em todos
os termos do CONTRATO registrado, do qual o CONTRATANTE tem integral conhecimento. O foro competente é o
do local da prestação do serviço.)

________________________, _______de___________________ de 20__.
ANUÊNCIA DO CONTRATANTE:_____________________________________________________
ANUÊNCIA DO RESP. FINANCEIRO: _________________________________________________
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