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Ano/Série:

&{.** *t.

ÂTUNO

Nome Completo:

Nome
RG: CP

Estado Civil: Profissão

E-mail:
Fone: Celular

ENDTREçO

Rua

Ne: Complemento ar trro
Cidade UF: CEP

Nome
RG:

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVTçOS EDUCACTONAIS - PERÍODO

COMPLEMENTAR, A SAGRADO REDE DE EDUCAçÃO PBSO PROVíNCIA BRASITEIRA SAGRADO CORAçÂO DE JESUS,

associação civil, religiosa, nos termos do artigo 44, lV, do Código Civil Brasileiro e Decreto 7.7O7l2OtO, sem fins

lucrativos e filantrópica, devidamente inscrita no CNPJ/MF SOB Ne. L7.366.93210001-55, mantenedora do COLÉGP

SAGRADO CORAçÃO DE JESUS com endereço na AV. NEISON SPIELMANN Ne 746 - PAtMlTAt, na cidade de

MARíIIA/SP, inscrito no CNPJ/MF sob ns 17.366.93210íli09-02, doravante denominado CONTRATADO, neste ato
representada por tRMÃ KELTY cRlsTlNA DA sltvA, brasileira, religiosa, portadora da cédula de identidade RG

46.864.379-5, inscrita no CPFIMF 039.180.226-76 e IRMÃ MARIA APARECTDA LIMA, brasileira, religiosa, portadora

da cédula de identidade RG 65.181.388-8, inscrita no CPFIMF 611.920.239-00 e de outro lado, os pais e/ou
responsáveis pelo(a) aluno(a), identificados acima, bem como no requerimento de matrícula anexo a este Contrato,
neste instrumento qualificados e doravante denominados CONTRATANTES, têm justo e contratado o que segue:

CúUSULA la - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de educação escolar complementar. Por se

tratarem, as atividades realizadas no Período Complementar de curso livre, de frequência não obrigatória e não

regulamentado pelo Ministério da Educação - MEC, não estão sujeitas às determinações contidas na Lei 8.970/99.

CúUSUIA 2a - O CONTRATADO se compromete a oferecer aos CONTRATANTES, em horário não coincidente com o
horário escolar do(a) aluno(a) interessado, atividades NÃO OBRIGATónIAS de recreação física e lúdica - recreação e

brincadeiras, orientação de tarefas, orientação de pesquisas e estudos, momento cultural, como atividades

desenvolvidas na biblioteca, laboratório de informática, sala de leitura, auditório (vídeos) e oficinas de expressôes,

ou seja, atividades que envolvam a criatividade, o conhecimento próprio e das pessoas ao seu redor e por fim debates
de assuntos atuais, tudo em conformidade com os programas e calendário contidos em Planilha oferecida, para o
período de 17 DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA O PERíODO COMPTEMENTAR E,24 DE JANEIRO A 30
JUNHO E DE Ol AGOSTO A 15 DE DEZEMBRO DE2022 PARA O SEMI COMPTEMENTAR.

CúUSULA 3ê - As atividades serão desenvolvidas em salas de aula ou locais em que o Colégio indicar, tendo em vista
a natureza do conteúdo e da técnica ocupacional e pedagógica que se fizer necessária.

CIÁUSULA 4E - São de inteira responsabilidade do CONTRATADO o planejamento e a prestação dos serviços

constantes na C!áusula 2e, no que se refere a datas, locais, designaçâo de responsáveis, monitores, locais de
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atividades externas, além de outras providências que as referidas atividades exigirem, obedecendo ao exclusivo

critério do CONTRATADO, sem ingerência dos CONTRATANTES.

CúUSULA 5ê - O Requerimento formal para a contratação se procede pelo preenchimento do formulário próprio

fornecido pelo colégio denominado 'REQUERTMENTO DE MATRíCULAS - 2022 PERíODO COMPIEMENTAR", que

desdejá, fica fazendo parte integrante deste Contrato.

PAúGRAFO ÚntCO - O Requerimento somente será encaminhado para exame e deferimento pela Direção, após

devidamente preenchido e assinado pelos CONTRATANTES e após certificação pela Tesouraria de que os

CONTRATANTES estejam quites com suas obrigações financeiras decorrentes de prestações anteriores e as previstas

para pagamento da primeira parcela do contrato.

CúUSULA 6ê - Ao Período Complementar, por se tratar de atividade extracurricular e opcional, não se aplica a

concessão de bolsas na conformidade da Lei I2.LOU2OO9 e a Convenção Coletiva de Trabalho dos Professores e

Auxiliares em Administração Escolar.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATADO se reserva o direito de não fornecer o curso oferecido, caso o número de

matrículas não atinja o número de 15 (quinze) alunos por turma ou por supressão de Turma em razão de número

Ínfimo, fatos estes que serão comunicados por escrito aos CONTRATANTES em até 10 (dez) dias antes do início das

atividades.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de ocorrência do descrito no parágrafo anterior, os valores despendidos serão

integralmente restituídos aos CONTRATANTES.

CúUSULA 7E - Ao firmar o presente, os CONTRATANTES submetem-se ao Regimento Escolar que se encontra à

disposição para consulta e/ou exame, na Secretaria do Colégio, especialmente no que se refere a questão discipllnar.

CúUSULA 8e - Na hipótese de ocorrer a substituição dos responsáveis financeiros do(a) aluno(a), por morte,

separação ou outra causa qualquer, ainda na vigência do presente contrato, a comunicação ao CONTRATADO deverá

ocorrer de maneira formal ou por determinação iudicial.

pARÁ6RAFO ÚrutCO - Em caso específico de separação conjugal dos CONTRATANTES, o CONTRATADO deverá ser

formalmente comunicado sobre a ocorrência do evento, bem como a quem coube a guarda e as demais informações

complementares sobre a retirada do(a) aluno(a) do Colégio.

CúUSULA gê- O aluno, os pais e/ou responsáveis que venham a descumprir a Lei Anti-Fumo serão responsabilizados

por eventual multa aplicada pela Vigilância Sanitária, inclusive na hipótese de uso de cigarro eletrônico nas

dependências do Colégio.

CúUSUIA 10ê - O Colégio será indenizado pelos CONTRATANTES por qualquer dano ou prejuízo que o(a) aluno(a),

prepostos ou acompanhantes, venham a causar nos edifícios, instalações, mobiliários ou equipamentos do

CONTRATADO.

CúUSULA 11a - O não comparecimento do(a) aluno(a)às atividades ora contratadas, não eximem os CONTRATANTES

do pagamento, tendo em vista os serviços colocados à disposição.

CúUSUIA tze - O preço da contraprestação de serviços do Período Complementar, bem como as formas de

pagamento são referentes ao PERíoDO DE 17 DE JANETRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 e encontram-se estabelecidos

na Cláusula 13e:

CúUSULA 13e - O valor para a contratação dos serviços relativo ao PERíODO COMPTEMENTAR poderá ser pago da

seguinte forma:

( )sDrAs Rs 728,00Rs 8.736,00
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) 05 ou ( ) 15 de janeiro de 2022 e as demais, na mesma(_) em 12 (doze) parcelas iguais, sendo a 1a aos (

data sucessivamente a cada mês.

(_) em 02 (duas) parcelas iguais (50% do valor da anuidade cada uma), sendo a 1a no ato da contratação e a 2e

aos ( ) 05 ou ( ) 15 do mês dejulho 2022.

(_) à vista, no ato da contratação, com vencimento para o dia ( ) 05 ou ( ) 15 do respectivo mês.

(_) em ( )parcelas, sendo a última em dezembro de2O22, somente na hipótese de

recebimento de aluno em virtude de transferência, todas com vencimento para o dia ( ) 05 ou ( ) 15.

PARÁGRAFo Úwtco - os CONTRATANTES deverão informar de forma expressa o CONTRATADO, caso o(a) aluno(a)

seja alérgico a qualquer tipo de alimentação e nos casos de intolerância alimentar, que requeiram alimentação

especial ou dietas que fujam do padrão oferecido pelo CONTRATADO, tais casos serão analisados individualmente e

terão va lores diferenciados.

CúUSULA 14q - Os preços da contraprestação de serviços do Período Semi Complementar por 3 (três) dias ou 5
(cinco) dias constam da tabela que segue abaixo, relativamente a anuidade e alimentação e terão igualmente a

duração de 24 de janeiro a 30 de junho e de 01 de agosto a 15 de dezembro de 2022.

( )sD|AS Rs 3.s42,00 Rs 322,00

PARÁGRAFo Útrtlco - os pagamentos do Período Semi Complementar com a opção de dias, poderão se dar da

seguinte forma:

(_) à vista, no ato da contratação.

(-) em 02 (duas) parcelas iguais (50% do valor da anuidade cada uma), sendo a 1a parcela no ato da contratação
e a 2e parcela aos 05 ou 15 do mês de julho/2o22.

(_) em 11 (onze) parcelas iguais, sendo a 1e aos 05 ou 15 de janeiro/2022 e as demais, na mesma data

sucessivamente a cada mês.

(_) em ( ) parcelas, sendo a última em dezembro de2O22, somente na hipótese de

recebimento de aluno em virtude de transferência, todas com vencimento para o dia ( ) 05 ou ( ) 15.

cúUsULA 159 - EM cAso DE FALTA DE PAGAMENTo NO VENCIMENTO, AO VALOR SERÁ ACRÊSCIDO MULTA

CoNTRATUAL DE 2% (DO!S pOR CENTO), ArÉM DA CORREçÃO MONETÁR|A COM BASE NA TABELA PRÁICA DO

TRIBUNAI DE JUSTIçA DO ESTADO, ACRESCTDO DE JUROS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, SOBRE OS VATORES

ATUALIZADOS, ATÉ O DIA DO EFETIVO PAGAMENTO, CALCULADO PRO RATA, INCIDENTE A 0,033% (ZERO VíRGULA

ZERO TRINÍA E TRÊS POR CENTO) AO DIA.

PAúGRAFO PRIMEIRO - A suspensão ou interrupção do pagamento só poderá ocorrer por comunicação expressa,

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da rescisão contratual pelos CONTRATANTES, devidamente protocolada

na Secretaria do Colégio.

CúUSULA 164 - Em caso de inadimplência, por mais de 30 (trinta) dias, o CONTRATADO poderá optar:

| - Pela rescisão imediata do contrato, mediante simples comunicação e automático impedimento do aluno à

frequência das atividades extracurriculares;

ll - Pela cobrança amigável ou execução judicial do debito.

lll - lndependentemente da adoção das medidas acima, poderá contratar Advogado e/ou Empresa especializada para

a cobrança do débito de forma amigável e/ou judicial, cabendo aos CONTRATANTES arcar com as despesas e
honorários advocatícios decorrentes da cobrança, ainda que amigável.

CúUSULA L7z -Para o pagamento das parcelas contratadas, os CONTRATANTES autorizam desde logo a emissão de

boleto bancário (físico ou digital) com registro, o qual constará o nome do (a) aluno (a), com vencimento nos termos

t
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( )3DlAs Rs 2.409,00 R5 219,00
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estipulados neste instrumento, que, para todos os efeitos, passam a integrar o presente Contrato, sendo que o
Colégio terá a autonomia da escolha da lnstituição Financeira que gerirá a respectiva carteira.

pnRÁeRnfO ÚrutCO - Ficam cientes os CONTRATANTES, que eventual diferença de valores resultantes de

pagamentos efetuados no sistema bancário e/ou internet, será cobrada em boleto bancário específico e a parte, com

aplicação do contido na Cláusula 14ê do presente Contrato,

CúUSULA 18a - Têm ciência neste ato os CONTRATANTES que, em caso de inadimplência das parcelas ou qualquer

obrigação de pagamento decorrente deste Contrato por 30 (trinta) dias ou mais, poderá ser este fato comunicado ao

Cadastro de Consumidor legalmente existente para registro nos termos do artigo 43 § 2e da Lei 8.078 de setembro

de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), sendo que, nesta hipótese, o devedor será previamente comunicado,

com 30 (trinta) dias de antecedência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso os CONTRAÍANTES desistam expressamente do Contrato antes do início das

atividades, o Colégio efetuará a devolução do valor pago. Após o início das atividades, os valores devidos pelo mês de

utilização dos serviços não serão devolvidos e somente na hipótese do pagamento à vista é que os valores serão

devolvidos relativamente aos meses em que não houve a respectiva prestação de serviços, excluindo-se da devolução

o valor relativo ao mês que estiver em vigência.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para os contratos firmados após o 1s semestre do ano letivo, o valor será calculado da

seguinte forma: valor integral do Período Complementar correspondente às atividades extracurriculares dividido por

12 (doze) e o resultado será o valor devido (parcela da anuidade) a partir da data da contratação até o mês de

dezembro.

CúUSULA 19e - Eventuais valores da contraprestação das demais atividades não incluídas neste Contrato serão

fixados a cada serviço pelo Colégio e não terão caráter obrigatório.

PAúGRAFO ÚrulCO - Não estão incluídos, neste Contrato, os serviços especiais de aulas de apoio, acesso à lnternet,
transporte escolar, os opcionais e de uso facultativo para o aluno, de boletos bancários, o uniforme, o material

sugerido e de uso individual do aluno, os quais serão indicados pela Direção do Colégio, com a finalidade de cumprir

o plano estabelecido para o exercício das atividades extracurriculares.

CúUSUIA 20ê - É proibido ao aluno trazer ao Colégio objetos diversos, tais como telefone celular, máquina

fotográfica, filmadoras, lPod, MP3, MP4, CD Player, palm top, lPhone, lPad, notebook, joias, relógios, valores e

assemelhados, pelo que o Colégio não se responsabiliza pelo ressarcimento desses objetos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os CONTRATANTES isentam o Colégio de qualquer responsabilidade sobre qualquer dano,

furto, roubo e extravio de documentos, pertences e objetos citados no parágrafo acima, que estejam sob a posse dos

CONTRATANTES, do discente, de seus prepostos ou acompanhantes, exceto os decorrentes de atos dos seus

subordinados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibido aos alunos utilizarem nas salas de aula, biblioteca, salas de estudo

e em áreas internas designadas para atividades escolares, aparelhos e objetos sonoros que possam atrapalhar as

atividades, os estudos e a concentração dos demais alunos.

CúUSULA 21e- O presente contrato tem vigência de 17 DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO DE2022 PARA O PERíODO

COMPLEMENTAR E, 24 DE JANEIRO A 30 JUNHO E DE 01 DE AGOSTO A 15 DE DEZEMBRO DE2022 PARA O SEMI

COMPTEMENTAR e poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

a) Pelos CONTRATANTES:

| - Por desistência formal e mediante pré-aviso com 30 (trinta) dias de antecedência, protocolizado na Secretaria do

Colégio;

b) Pelo CONTRATADO:

| - Em caso de inadimplência superior a 30 (trinta) dias nos termos da Cláusula 16a; ll - Por desligamento nos casos

de reiterada indisciplina;

PARÁGRAFO ÚtttCO - Em todos os casos, ficam os CONTRATANTES obrigados a pagar o valor da parcela do mês em
que ocorrer o evento, além de outros débitos eventualmente existentes, corrigidos na forma da Cláusula 15a.
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CúUSULA 222 - O Colégio poderá utilizar-se da imagem do(a) aluno(a) para fins exclusivos de divulgação das

atividades podendo, para tanto, reproduzi-la ou divulgá-la junto a redes sociais, jornais, e todos os demais meios de

comunicação, público ou privado, livre de quaisquer ônus para com os CONTRATANTES e o(a) aluno(a), pelo que fica

desde logo autorizado o uso da imagem, inclusive quando captadas através das plataformas digitais de ensino,

quando da realização de atividades remotas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As imagens captadas sem consentimento durante o desenvolvimento das atividades

remotas pelo(a) aluno(a), são de exclusiva responsabilidade dos CONTRATANTES, inclusive, as imagens que não

tenham conteúdo pedagógico e que possam caracterizar crimes digitais, quer em relação a equipe gestora,

professores, alunos, colaboradores e terceiros.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese poderá a imagem ser utilizada pelo CONTRATADO de maneira

contrária à moral e aos bons costumes ou à ordem pública.

CúUSULA 23e - As partes atribuem, ao presente Contrato, plena eficácia e força executiva extrajudicial.

CúUSULA 24ê - Também assina o presente instrumento, na qualidade de CONTRATANTE, o(a) 2s CONTRATANTE,

abaixo nomeado(a), o(a) qual tem, portanto, os mesmos direitos, deveres e obrigações.

CúUSUIÁ 25ê - Para dirimir quaisquer conflitos decorrentes do presente Contrato, no que tange a sua execução ou

interpretação, fica eleito o Foro da Comarca de Marília/SP.

E, por estarem justos e contratados. assinam o presente instrumento em duas vias de igua I teor e forma, na presença

das testemunhas abaixo, para que se produzam todos os efeitos legais.

Marília, _ de de-

19 CONTRATANTE 2E CONTRATANTE

Nome:

RG:

Nome:

RG:

SAGRADO REDE DE EDUCAçÃO PBSO PROVíNCIA

BRASITEIRA DO SAGRADO CORAçÃO DE JESUS

COLÉGIO SAGRADO CORAçÃO DE JESUS

IRMÃ KELLY CRISTINA DA SILVA

Superiora

TESTEMUNHA
Nome

SAGRADO REDE DE EDUCAçÃO PBSO PROVíNCh
BRASILEIRA DO SAGRADO CORAçÃO DE JESUS

COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

IRMÃ MARIA APARECIDA LIMA

Gestora Administrativa

TESTEMUNHA
Nome:
RG:RG
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