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Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE
EDUCACÃO ESCOLAR (CONTRATO), de um lado COLÉGIO ANTARES 5/5 LTDA, inscrito
no CNPJ sob o nO07.250.616/0001-60, estabelecido na Rua Tijipió, n° 274, Praia de Iracema,
em Fortaleza - CE, e-mail ouvidoria@colegioantares.com.br e suas filiais identificadas no Termo
de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços de Educação Escolar (daqui por diante "Termo
de Adesão" ou "Termo"), parte integrante deste, doravante denominado ESTABELECIMENTO,
neste ato representado por seu Diretor ou Representante Legal, Sr. Ênio Ney de Menezes
Silveira Filho, portador do CPF nO 636.402.603-68, e do outro lado o CONTRATANTE,
Responsável financeiro pelo aluno devidamente identificado no 'Termo de Adesão", resolvem
firmar o presente CONTRATO, registrado no Ofício de Registro de Títulos e Documentos da
Comarca de Fortaleza, conforme regras gerais estabelecidas neste instrumento, amparado pelos
princípios e dispositivos constitucionais da liberdade de ensino, do pluralismo pedagógico e da
iniciativa privada, sob a égide da Constituição Federal, do Código Civil Brasileiro, da Lei 8078/90,
Lei 9394/96 e Lei 9870/99, no que for aplicável, sendo certo que os valores avençados no
"Termo"foram expostos e afixados na Secretaria do ESTABELECIMENTO, local de fácil acesso
e visualização para conhecimento dos interessados, e que são de prévio conhecimento do
CONTRATANTE, mediante cláusulas e condições a seguir especificadas e cujo cumprimento se
obrigam mutuamente.

CLÁUSULA 1a - O ESTABELECIMENTO se obriga a ministrar ensino para o ano letivo
identificado no "Termo de Adesão", através de aulas e demais atividades escolares, devendo o
currículo, plano de aulas, projetos e calendário, estarem em conformidade com o disposto na
legislação em vigor e de acordo com o seu Projeto Político Pedagógico, sem ingerência do
CONTRATANTE, que, por sua vez, obriga-se a efetuar o pagamento das parcelas na forma
estipulada no "Termo de Adesão", de seu prévio conhecimento, e a cumprir o disposto no
presente CONTRATO, seus Aditivos, Termos, Dispositivos e Documentos que o integram.

CLÁUSULA 2a - É de inteira responsabilidade do ESTABELECIMENTO o planejamento e
a prestação dos serviços de ensino, inclusive no que se refere à indicação e/ou alteração de
datas para provas de aproveitamento, fixação de carga horária, designação de professores e
especialistas, orientação didático-pedagógica e educacional, além de outras providências que as
atividades docentes exigirem, obedecendo a seu exclusivo critério, sem ingerência do
CONTRAT ANTE.

2.1 - As aulas serão ministradas nas salas ou locais que o ESTABELECIMENTO
indicar, tendo em vista a natureza do conteúdo e da técnica pedagógica que se fizerem
necessárias.

2.2 - O ESTABELECIMENTO, no caso de impedimento de funcionamento por
motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou qualquer outra causa, poderá
transferir o aluno para outra sede do COLEGIO ANTARES/ATS de valor equivalente,
ofertando os mesmos serviços previstos neste CONTRATO, a depender da
disponibilidade de vagas.

2.3 - O ESTABELECIMENTO goza de plena liberdade para definir o número de
alunos por turma, de acordo com a legislação vigente, e o número de turmas que serão
abertas em cada ano letivo, a seu exclusivo critério.

2.4 - É também prerrogativa do ESTABELECIMENTO alterar o número de alunos por
turma, reduzir ou aumentar o número de turmas e realocar os alunos em novas turmas ou
nas turmas já existentes, durante o decorrer do ano letivo, a seu exclusivo critério.

2.5 - O ESTABELECIMENTO, em qualquer momento do ano letivo, poderá transferir
o aluno de turma para outra turma de igual turno e série, caso verifique que essa mudança
possa trazer um melhor aproveitamento para ele, para os seus colegas, para a coletividade,
à comunidade escolar ou ao processo educacional.

2.6 -- O ESTABELECIMENTO reserva-se o direito de cancelar qualquer turma cujo
número de alunos não atinja sua capacidade mínima, conforme previsto em planilha
disponibilizada na Secretaria do ESTABELECIMENTO, transferindo o aluno, nesse caso,
para outra turma do mesmo turno ou ofertando uma vaga em outro turno, de acordo com ~ r /
disponibilidade do ESTABELECIMENTO. O CONTRATANTE poderá ainda reClamar.:r
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direito de devolução integral dos valores eventualmente pagos, mediante
Él
o cancelamento

da matrícula e rescisão deste CONTRATO.
2.7 - O aluno matriculado num determinado turno poderá, a critério do

ESTABELECIMENTO, ter atividades também em outro turno.
CLÁUSULA 3a - O CONTRATANTE declara conhecer e se submeter ao Regimento

Escolar do ESTABELECIMENTO, desde já parte integrante do CONTRATO, disponibilizado na
Secretaria do ESTABELECIMENTO, assim como as demais obrigações constantes neste
instrumento, em seus anexos e na legislação aplicável, assumindo inteira responsabilidade por
qualquer fato que venha a prejudicar o aluno ou o ESTABELECIMENTO pelo descumprimento
desta obrigação.

3.1 - A conduta do aluno antes ou após o período regular do expediente de aula,
segundo calendário e horário de cada turma, de conhecimento do aluno e do
CONTRATANTE, estando ele fora das dependências físicas do ESTABELECIMENTO,
será de responsabilidade do CONTRATANTE ou do seu responsável legal, estando
obrigado a aguardá-Io e orientá-Io quanto aos procedimentos que devem ser adotados para
que Q. aluno retorne em sua companhia e com segurança, sendo sabedor que o final da
prestação diária dos serviços se dá com a liberação do aluno após a última aula, prova ou
atividade.

3.2 - Obriga-se o CONTRATANTE a fazer com que o aluno cumpra o Regimento
Escolar do ESTABELECIMENTO, seu Calendário Escolar e os horários estabelecidos,
assumindo total responsabilidade pelos problemas advindos da não observância destes.
CLÁUSULA 4a - A configuração formal do ato de matrícula e da celebração deste

CONTRATO se concluirá pelo preenchimento e assinatura do 'Termo de Adesão", desde já parte
integrante do presente, pela entrega dos formulários fornecidos pelo ESTABELECIMENTO,
corretamente preenchidos e assinados (ficha cadastral ou de atualização de dados e
comprovante de endereço atualizado), pela entrega de todos os documentos e obrigações
solicitados neste instrumento, e efetivar o pagamento da primeira parcela da anuidade escolar,
ficando convencionado, desde já, que todos os formulários, documentos e obrigações são
partes integrantes do presente CONTRATO.

4.1 - Por força da Lei 16.929/2019, obriga-se o CONTRATANTE a entregar cópia da
CARTEIRA DE VACINAÇÃO do aluno com até 18 anos de idade, sendo este documento
parte integrante do CONTRATO.

4.1.1 - Essa obrigação aplicar-se-á para todos os alunos, veteranos e novatos,
e deverá ser renovada anualmente.

4.1.2 - A carteira de vacinação deverá está atualizada, em consonância com o
disposto nos calendários de vacinação da criança e do adolescente e disposições do
Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado.
4.2 - Para o aluno novato, o CONTRATANTE deverá entregar, além dos documentos

acima especificados, ficha com 4 (quatro) fotos atualizadas, declaração acadêmica
informando a série que o aluno está cursando, cópia da Certidão de Nascimento e Carteira
de Identidade (CI), caso possua, Transferência Escolar, além de cópia da Carteira de
Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável financeiro, sem os quais
a matrícula não terá validade e poderá ser indeferida a qualquer tempo.

4.2.1 - Caso o CONTRATANTE não entregue a Transferência Escolar do aluno
novato no prazo de até uma semana antes do início das aulas, o
ESTABELECIMENTO poderá comunicar o fato aos Órgãos competentes, como o
Conselho de Educação,· Conselho Tutelar, Procuradoria da Educação, a fim de
resguardar o direito à Educação do aluno matriculado.

4.2.2 - O CONTRATANTE declara ter pago as parcelas do ano letivo anterior
até findo o ano, e estar totalmente QUITE a partir de janeiro do ano seguinte, com a
escola de origem.

4.2.3 - O ESTABELECIMENTO fica autorizado a consultar as fontes de
referências indicadas e as informações existentes em nome do CONTRATANTE
perante o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil ou em
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cadastros mantidos pela Centralizadora dos Serviços dos Bancos S/A (SERASA),
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), ou entidades congêneres, podendo, inclusive,
fornecer informações aos cadastros desses órgãos .

. 4.3 - SERÁ NULO, sem qualquer responsabilidade para o ESTABELECIMENTO, o
CONTRATO que se fizer com informação ou documento falsificado ou adulterado,
acarretando em quebra de CONTRATO, podendo ser cancelado ou rescindido a qualquer
tempo.

4.3.1 - A matrícula também será CANCELADA, com efeitos retroativos à
solicitação, quando o aluno não tiver sido aprovado na escola de origem.

4.4 - O CONTRATO de aluno veterano somente poderá ter sua renovação validada
após a regular quitação do ano letivo anterior, além do cumprimento de todas as normas
estabelecidas em CONTRATO.

4.5 - O CONTRATANTE assume total responsabilidade quanto à veracidade das
declarações prestadas no ato da matrícula, bem como neste CONTRATO, relativas à
aptidão legal do aluno para a frequência na série/ano indicados.

4.6 - O deferimento da matrícula é um ato do ESTABELECIMENTO, condicionado à
existência de vaga, condições de habilitação e capacitação do aluno, documentação
escolar e civil, não existência de débitos vencidos do CONTRATANTE para com o
ESTABELECIMENTO e consulta cadastra!

4.7 - O fato de a matrícula ser feita com atraso, nos meses de fevereiro ou março, por
exemplo, não isenta o CONTRATANTE do pagamento das parcelas vencidas
anteriormente.
CLÁUSULA 5a - Como contraprestação dos serviços escolares referente ao período letivo

contratado, o CONTRATANTE pagará uma anuidade no valor e condições especificados e
pactuados no "Termo de Adesão", com vencimento dia 5 (cinco) de cada mês, excetuando-se
o vencimento da 1a (primeira) parcela que será no ato da contratação.

5.1 - A primeira parcela tem natureza de arras penitenciais (artigo 420 do Código Civil
Brasileiro) e não será compensada nem restituída, salvo se o CONTRATANTE solicitar
o cancelamento do CONTRATO com até 30 (trinta) dias de antecedência ao início das
aulas, quando será devolvido o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor pago.
Após esse prazo e até o dia imediatamente anterior ao início das aulas a devolução será
no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do valor pago. Após o início das aulas não
haverá devolução.

5.1.1 - Após o início das aulas, e no decorrer do ano letivo, todo e qualquer
cancelamento de CONTRATO somente poderá ser feito mediante aviso prévio com
antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias emitido pelo CONTRATANTE,
devidamente protocolado na Secretaria do ESTABELECIMENTO e mediante
assinatura do DISTRATO CONTRATUAL (DISTRATO).

5.1.1.1 - A ausência, não entrega e/ou não cumprimento do aviso
prévio por parte do CONTRATANTE implicará em multa equivalente ao valor
de uma parcela escolar contratada, sem prejuízo das demais penalidades
previstas neste CONTRATO.

5.2 - O ESTABELECIMENTO não aceita pagamentos em cheques nem notas
promissórias. Art. 315 do Código Civil, Lei 10406/02.

5.3 - Os pagamentos das parcelas da anuidade escolar deverão ser efetuados sem
encargos até o seu respectivo vencimento nos bancos ou correspondentes bancários, ou
ainda em local indicado pelo ESTABELECIMENTO. Todos os pagamentos somente terão
validade e serão reconhecidos pelo ESTABELECIMENTO se devidamente autenticados e
após sua regular compensação.

5.3.1 - O ESTABELECIMENTO reserva-se o direito de gerar num único boleto
as parcelas contratadas das atividades curriculares (curso regular) e extracurriculares
(sistema integral, escolinhas de esportes e cursos livres) dos filhos, dependentes ou
alunos que estejam sob a responsabilidade do CONTRATANTE, que desde já
concorda, autoriza e se obriga ao pagamento integral do referido boleto.
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5.3.1.1 - Caso o CONTRATANTE deseje e solicite a geração de
boletos individuais para cada aluno, curso ou atividade, e o
ESTABELECIMENTO concorde, esse acréscimo de custo gerado pelas
tarifas bancárias será de inteira, única e total responsabilidade do
CONTRATANTE, que está ciente, concorda e autoriza, desde já, a inclusão
dos valores dessas tarifas no próprio boleto.

5.3.2 - Os boletos para pagamentos das parcelas escolares serão entregues
conforme segue:

5.3.2.1 - Mensalmente, ou com periodicidade definida pelo
ESTABELECIMENTO, o boleto estará disponível no Portal da Escola
(www.colegioantares.com.br). podendo ser enviado para o e-mail do
Responsável Financeiro e devendo o CONTRATANTE manter atualizado
seu endereço eletrônico junto ao ESTABELECIMENTO, ou;

5.3.2.2 Caso o Boleto não seja disponibilizado pelo
ESTABELECIMENTO em até 5 (cinco) dias antes do vencimento da parcela,
o CONTRATANTE deverá solicitá-Io ao ESTABELECIMENTO por telefone
ou presencialmente, devendo verificar, conferir e confirmar o endereço
eletrônico cadastrado junto ao ESTABELECIMENTO para as providências
devidas, ou;

5.3.2.3 - Caso nenhuma das alternativas de entrega previstas
anteriormente tenha sido eficaz, o CONTRATANTE poderá ainda se dirigir
ao ESTABELECIMENTO onde o aluno estuda e solicitar e receber de
imediato a 2a via do boleto devidamente impressa, sempre antes da data do
vencimento de cada parcela, e efetuar o pagamento na rede bancária, sendo
assim o único responsável por eventual atraso no pagamento das
parcelas avençadas;

5.3.2.4 - Em todos os casos o ESTABELECIMENTO estará à
disposição do CONTRATANTE para solucionar quaisquer questões durante
o horário das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, se dias úteis, devendo o
CONTRATANTE antecipar-se ao vencimento do boleto;

5.3.2.5 - O não recebimento pelo CONTRATANTE da fatura ou boleto
de pagamento, seja por meio físico ou eletrônico, não o eximirá de pagar
pontualmente sua mensalidade escolar, a ele cabendo contatar prontamente
o ESTABELECIMENTO para regularizar sua situação.

5.3.3 - Os encargos com tarifas bancárias para execução da cobrança serão de
responsabilidade do CONTRATANTE, devendo seu valor ser inserido no próprio
boleto bancário de cada parcela, incorporando-se ao débito para todos os efeitos
legais.

5.3.3.1 - Os boletos originários de negociação de inadimplência, data
ou valor, serão acrescidos dos valores da tarifa de baixa de cobrança do
boleto original e da tarifa gerada pela emissão de novo boleto, devendo o
CONTRATANTE, único responsável por esta situação, arcar com todos os
custos provenientes dessa operação.

5.4 - O não comparecimento do aluno às atividades curriculares ou
extracurriculares ora contratadas, seja por motivo de doença, viagem ou qualquer
outro, não o exime do pagamento da(s) parcela(s) avençada(s), tendo em vista a
disponibilidade do serviço ofertado e a ocupação da unidade no cronograma de
custos do ESTABELECIMENTO, redundando na melhor e mais competitiva forma de
mercado com vistas a trabalhar os melhores preços orçamentários.

5.4.1 - A inexigibilidade do pagamento de qualquer parcela só ocorrerá por
expressa e escrita comunicação da rescisão contratual pelo CONTRATANTE,
mediante assinatura obrigatória do DISTRATO, respeitando-se todas as regras
estabelecidas na relação contratual, inclusive a do aviso prévio.
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5.4.2 - As partes concordam que todo e qualquer cancelamento de matrícula ou
desistência ou cancelamento do CONTRATO somente se realizará mediante
assinatura presencial do DISTRATO CONTRATUAL e mediante aviso prévio
de 30 (trinta) dias, sem o qual as obrigações contratuais continuarão
prevalecendo, inclusive no tocante às parcelas a serem pagas, e que a data
efetiva do cancelamento, para todos os efeitos, será a registrada no referido
DISTRATO.
5.4.3 - Ocorrendo a falta do aluno ininterrupta e injustificada por pelo menos 45
(quarenta e cinco) dias consecutivos, caracterizar-se-á o ABANDONO
ESCOLAR com RESCISÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA, sem prejuízo das
parcelas vencidas, inclusive as correspondentes aos meses não frequentados,
oportunidade em que a vaga será restituída ao ESTABELECIMENTO e
disponibilizada no mercado.

5.5 - As partes concordam que os pagamentos a maior elou em duplicidade,
eventualmente realizados pelo CONTRATANTE, somente serão creditados nas
parcelas vincendas, ou devolvidos, caso o aluno esteja rigorosamente adimplente
com todos os cursos e atividades em que ele esteja matriculado.

5.5.1 - Em havendo inadimplência, o saldo originário do pagamento a maior ou
da duplicidade será utilizado para pagamento total ou parcial da(s) parcela(s)
inadimplida(s), acrescida dos juros, multas e acréscimos legais, conforme previsto
neste instrumento contratual, o qual o CONTRATANTE desde já concorda e autoriza.

5.5.2 - Caso ainda haja saldo em favor do CONTRATANTE, o valor
remanescente será creditado na parcela vincenda do curso regular ou atividade
extracurricular, segundo determinação do ESTABELECIMENTO, ou devolvido ao
CONTRATANTE, nesse caso no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de
solicitação do CONTRATANTE.
5.6 - Caso o CONTRATANTE ao efetuar pagamento de qualquer uma das parcelas

escolares o fizer com boleto errado, trocado ou com boleto de outro mês ou parcela, o
referido pagamento quitará a parcela identificada no próprio boleto, não podendo ser
transferida ou remanejada para outra parcela, salvo se o erro for identificado e comunicado
ao ESTABELECIMENTO dentro do mês em que ocorrer o evento e se, somente se, a nota
fiscal de serviços ainda não tenha sido emitida.

5.6.1 - O CONTRATANTE, único responsável pela troca ou erro no caso de
pagamento feito com boleto trocado ou errado, está ciente e concorda em arcar com os
encargos contratuais eventualmente gerados por esse erro.

5.7 - Na hipótese de qualquer mudança legislativa, fiscal, previdenciária, trabalhista,
normativa ou de natureza político-econômica, alterar a equação econômico-financeira do
presente CONTRATO, fica assegurado ao ESTABELECIMENTO a possibilidade de
revisão do preço, de modo a preservar o equilíbrio financeiro-contratual.

5.7.1 - O ESTABELECIMENTO poderá reajustar seus preços em prazos
inferiores a 12 meses em caso de mudança legislativa e/ou econômica que autorize ou
permita a aplicação desse reajuste.

5.8 ~ É facultado ao ESTABELECIMENTO ceder a terceiros os créditos resultantes
da sua prestação de serviço.
CLÁUSULA 6a - Os valores da contraprestação ajustados para a atividade curricular

incluem somente a prestação de serviço decorrente da carga horária constante na proposta
pedagógica, que o CONTRATANTE declara desde já conhecer.

6.1 - Os valores da contraprestação das atividades opcionais serão fixados caso a
caso pelo ESTABELECIMENTO, inclusive das atividades extracurriculares.

6.2 - Serão pagos à parte, com tabela de preços à disposição na Secretaria do
ESTABELECIMENTO ou Conveniado indicado pelo estabelecimento, os serviços
opcionais e de uso facultativo para o aluno, os serviços e atividades extracurriculares, curso
de línguas, os exames de certificação Cambridge, as segundas chamadas de provas ou
exames, as segundas vias de documentos, o material didático, o uniforme escolar, o
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material de uso individual do aluno, o material escolar, as aulas de campo, o identificador
de chamada eletrônica, taxas e excursões, festas e outras atividades, outros materiais e
serviços extras.

6.2.1 - Também não estão incluídos neste CONTRATO os danos materiais que
o aluno, o CONTRATANTE ou algum convidado seu, dolosa ou culposamente causar
ao ESTABELECIMENTO ou a outrem, bem como lucros cessantes.
6.3 - Os contratantes que optarem pelo Sistema de Tempo Integral, pela Escolinha

de Esportes, por cursos preparatórios para concursos, por curso de línguas ou por outras
atividades extracurriculares, disponibilizadas pelo ESTABELECIMENTO, pagarão valores
adicionais que variam de acordo com a modalidade escolhida, a serem ajustados em
documento próprio emitido pelo ESTABELECIMENTO intitulado "Termo de Adesão", parte
integrante desde CONTRATO, obrigando-se ainda o CONTRATANTE a respeitar todas as
regras estabelecidas neste instrumento e em todos os documentos que o integram.

6.4 - Os valores relativos às refeições e lanches NÃO estão inclusos, sendo os
produtos adquiridos facultativamente diretamente na Cantina instalada no
ESTABELECIMENTO, conforme cardápio por ela praticado, não cabendo ao
ESTABELECIMENTO qualquer responsabilidade.

6.4.1 - Nas sedes Antares Fundamental Santos Dumont e Barbosa de Freitas,
atividade curricular, ministrada no turno da manhã, está incluso o lanche. Na opção
pelo Sistema Integral, além do lanche está inclusa a refeição (almoço).

6.4.2 - O ESTABELECIMENTO não se responsabiliza pela condição individual
de restrição alimentar do aluno, comprovada através de atestado ou laudo médico,
cabendo unicamente ao CONTRATANTE e aos seus responsáveis essa obrigação,
devendo os mesmos providenciarem alimentação adequada e sem risco de reações
alérgicas, de intolerâncias ou quaisquer outras em condições análogas.

6.4.3 - Os lanches e refeições fornecidos pela Cantina são preparados sob
orientação de nutricionista e o cardápio estará disponível ao aluno e CONTRATANTE
no próprio Fornecedor.
6.5 - O CONTRATO educacional será ministrado em horário regular, conforme o turno

e atividades optados via "Termo de Adesão".
6.6 - A guarda dos alunos que permanecerem além do horário regular, por fator (es)

alheio (s) ao ESTABELECIMENTO, será taxada na forma prevista nesse instrumento.
6.6.1 - A taxa prevista será calculada na proporção da hora aula acrescida de

100%, considerando o mínimo de 1 (uma) hora ou fração de 15 minutos após essa
hora, até o limite do fechamento do ESTABELECIMENTO.
6.7 - Os horários das aulas e de acesso ao ESTABELECIMENTO serão amplamente

divulgados, podendo ser conferidos em sua Secretaria e/ou na Coordenação Pedagógica,
pelo que declaram o CONTRATANTE e o aluno terem pleno conhecimento.

6.8 - Será tolerado um tempo de até 30 minutos sem a cobrança de taxa.
CLÁUSULA 7a - Em caso de falta de pagamento até o vencimento, o valor da parcela

será acrescido de:
7.1 - Multa moratória com valor percentual máximo previsto em Lei;
7.2 - Juros de mora fixados na mesma taxa de juros incidentes nos pagamentos

em atraso devidos à Fazenda Nacional e;
7.3 - Correção da moeda calculada de acordo com critério adotado pelo

mercado financeiro, atualizado até o dia da efetivação do pagamento.
7.3.1 - Além da penalidade legal e contratual prevista na cláusula supra, a(s)

parcela(s) vencida(s) e não paga(s), terá(ão) seu(s) valor(es) acrescido(s) em 0,20%
(vinte centésimos por cento) ao dia, a título de CLÁUSULA PENAL, até o limite de
20% (vinte por cento), mantendo assim o equilíbrio econômico-financeiro do
ESTABELECIMENTO, recuperando inclusive despesas e perdas geradas pela
inadimplência.

CLÁUSULA 8a - A partir de 90 (noventa) dias de atraso para as atividades curriculares e
30 (trinta) dias para as atividades extracurriculares, o ESTABELECIMENTO poderá, e o
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CONTRATANTE desde já concorda, aceita e autoriza, enviar o débito para cobrança
administrativa a ser realizada por escritório ou profissional contratado para esse fim. Em
acontecendo, será cobrado do CONTRATANTE inadimplente o valor correspondente a 10% (dez
por cento) sobre o saldo devedor corrigido, conforme CONTRATO, a título de despesas de
cobrança do escritório ou do profissional, sem prejuízo dos honorários advocatícios, quando da
cobrança judicial.

CLAÚSULA 9a - Caso a inadimplência perdure por mais de 90 (noventa) dias para as
atividades curriculares, conforme art. 6° da Lei 9.870, o ESTABELECIMENTO, desde já
autorizado pelo CONTRATANTE, procederá:

9.1 - Comunicar ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), para inclusão de seu
cadastro como inadimplente.

9.1.1 - No caso do CONTRATANTE ter sido negativa do no Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC) e o débito correspondente vier a ser quitado, o
CONTRATANTE está ciente e concorda que o ESTABELECIMENTO terá um prazo
de até 5 (cinco) dias úteis para providenciar a baixa no referido sistema.
9.2 - Atualizar o débito, na forma prevista neste CONTRATO, e enviá-Io para Protesto

Cartorário, ficando, desde já, todas as custas e obrigações de baixa por conta dó
CONTRATANTE.

9.2.1 - Os casos de títulos protestados em Cartório com posterior quitação
serão resolvidos diretamente entre o CONTRATANTE e o Cartório, sendo as custas
cartorárias por sua conta. Se necessário, o CONTRATANTE solicitará uma Carta de
Anuência junto ao ESTABELECIMENTO, que a emitirá e a disponibilizará ao
CONTRATANTE, após comprovação do pagamento.
9.3 - Emitir letra de câmbio no valor da(s) parcela(s) vencida(s) acrescida(s) dos ônus

previstos no CONTRATO.
9.4 - Executar a dívida judicialmente ou por Tribunal Arbitral.
9.5 - Para as atividades extracurriculares esse prazo é contado a partir de 30 (trinta)
dias de vencido, para todos os fins e direitos.
9.6 - Em todos os casos, o CONTRATANTE inadimplente arcará com todas as

despesas geradas em função da inadimplência, inclusive, mas não se limitando, as custas
judiciais.
CLÁUSULA 10a - A inadimplência de qualquer obrigação contida neste instrumento

assegura à parte inocente o direito de cobrar da parte infratora os custos provenientes desse
descumprimento contratual, incluindo-se, mas não se limitando a estes, os honorários
advocatícios, custas processuais, encargos monetários e despesas geradas em função da
inadimplência (art. 51, XII, Código de Defesa do Consumidor).

10.1 - A parte adimplente com o CONTRATO poderá ainda deixar de contratar com a
parte infratora os serviços educacionais para o período seguinte ao término da vigência
deste CONTRATO.
CLÁUSULA 11a - O ESTABELECIMENTO não está obrigado a renovar o CONTRATO do

aluno para o período letivo posterior caso o CONTRATANTE não tenha cumprido rigorosamente
com as cláusulas do presente instrumento. Igualmente poderá o ESTABELECIMENTO recusar
a renovação do CONTRATO em razão de norma prevista no Regimento Escolar ou por motivo
de ordem disciplinar, didático-pedagógica ou outro que não recomende a permanência do aluno
em virtude de incompatibilidade ou prejuízo a ele, a colegas, à comunidade escolar ou ao
processo educativo.

CLÁUSULA 12a - O CONTRATANTE ou o aluno, quando maior de 16 (dezesseis) anos,
desde já concordam e autorizam o ESTABELECIMENTO a fazer uso de publicidade escrita,
falada, televisiva, pela Internet, nas redes sociais, com o nome, voz, imagem e tarefas
pedagógicas do aluno sob sua responsabilidade, SEM ÔNUS, em todos os tipos de publicidades
e mídias vinculadas ao ESTABELECIMENTO, sem que para isso se faça necessária uma
autorização específica.

12.1 - O ESTABELECIMENTO está autorizado, SEM ÔNUS, pelo CONTRATANTE
à captação de imagens do aluno por qualquer meio existente, durante as atividades
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curriculares ou extracurriculares, internas ou externas, e delas fazer uso a qualquer tempo,
a critério do ESTABELECIMENTO, inclusive com a possibilidade de menção de nome
para a divulgação interna das atividades desenvolvidas no momento da captação, ou para
veiculação externa em caso de sucesso em concursos, olimpíadas, maratonas, esportes,
vestibulares ou em quaisquer outros eventos promovidos pelo ESTABELECIMENTO ou
por terceiros, dos quais ela ou o aluno participem.

12.2 - O CONTRATANTE autoriza neste ato, SEM ÔNUS, a publicação,
transmissão e distribuição de textos, obras, trabalhos literários e artísticos, sons, imagens,
vídeos, fotografias e outros meios produzidos pelo aluno, bem como, cede, gratuitamente,
para todos os efeitos legais, os respectivos direitos autorais, podendo figurar, individual
ou coletivamente, independentemente de nova autorização, nos materiais publicitários
divulgados pelo ESTABELECIMENTO, através das diversas modalidades de mídia
existentes, observando-se sempre a moral e os bons costumes.

12;3 - Em nenhuma hipótese poderá a imagem do CONTRATANTE ou do aluno ser
utilizada de maneira contrária à moral, aos bons costumes ou à ordem pública.

CLÁUSULA 13a - O ESTABELECIMENTO não se responsabiliza por valor, seja em
espécie ou em forma de objetos e/ou equipamentos, eletrônico ou não, do aluno, de seus pais
ou responsáveis, incluindo-se celulares, smartphones e tablets, material escolar, livros ou fardas,
deixados em qualquer local do ESTABELECIMENTO, inclusive na sala de aula, ou ainda em
atividades fora de suas dependências, cabendo ao aluno e aos seus responsáveis a guarda e
responsabilidade pelo objeto, material ou equipamento.

13.1 - A cláusula acima abrange ainda todo objeto, material ou equipamento que o
aluno ou responsável leve para qualquer evento organizado pelo ESTABELECIMENTO.

CLÁUSULA 14a - O presente CONTRATO tem duração até o final do período letivo
contratado e poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

14.1 - Pelo ESTABELECIMENTO:
14.1.1 - Por desligamento nos termos do Regimento Escolar.
14.1.2 - Para atividades extracurriculares, por inadimplência superior a 30 (trinta)

dias.
14.1.3 - Caso o aluno cometa infração disciplinar que justifique, nos termos do

Regimento Escolar, seu desligamento do ESTABELECIMENTO de ensino ou por motivo
que incompatibilize a permanência do aluno ou a torne prejudicial a ele, aos colegas, à
coletividade, à comunidade escolar ou ao processo educativo, com o consequente
cancelamento do CONTRATO e expedição de transferência, em todo caso assegurado
amplo direito de defesa.

14.1.4 - Caso seja ultrapassado o limite de ausência às aulas e demais
atividades.

14.1.5 - Nos casos de falsificação de documento ou apresentação de informação
falsa ou manipulada, ou ausência de assinatura do responsável no "Termo de Adesão" ou
no Aditivo, ou ainda quando o pagamento da primeira parcela não tiver sido efetuado, no
período em que for detectada a infração. A rescisão terá efeito "ex nunc", como se não
tivesse havido contratação, inobstante o dever pelo pagamento proporcional dos meses
efetivamente prestados ou disponibilizados, afastando o enriquecimento ilícito, não
obstante responsabilização com os demais ônus contratuais e legais.

14.2 - Pelo CONTRATANTE:
14.2.1 - Por desistência ou transferência formal, sendo necessária e obrigatória

a assinatura do DISTRATO CONTRATUAL pelo CONTRATANTE e respeitando-se todas
as regras existentes neste CONTRATO.

14.2.1.1 - Para distratar qualquer CONTRATO, o CONTRATANTE
deverá solicitar a rescisão contratual mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias. Não o
fazendo, deverá pagar o valor correspondente a uma parcela contratada no ato do
seu cancelamento, a título de aviso.

14.2.2 - Quando o CONTRATANTE for diferente do pai, mãe, tutor ou detentor
da guarda, a rescisão contratual ou o pedido de transferência deve sempre ser solicitado
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em conjunto com um dos pais, preservando e garantindo assim a tranquilidade
educacional e a estabilidade emocional do aluno, bem como o seu relacionamento
familiar.

14.3 - Por qualquer das partes:
14.3;1 - Nos casos de excessiva onerosidade, que provoque grave desequilíbrio

na relação pactuada, advinda de fatores imprevisíveis e para os quais os contratantes não
tenham contribuído direta ou indiretamente.

14.3.2 - No caso de infração contratual de qualquer uma das partes.
14.4 - Em todos os casos de rescisão contratual, fica o CONTRATANTE obrigado a

pagar o valor da parcela do mês em que ocorrer o evento, além de outras eventualmente
inadimplidas, com os acréscimos legais e contratuais previstos, além do aviso prévio, o que
se justifica exemplificativamente em função do alto investimento para a formação da turma,
do planejamento didático-pedagógico, da contratação e capacitação da equipe pedagógica
e do corpo docente, da disponibilização da sala de aula e dos custos fixos e variáveis
contratados, dentre outros.

14.5 - Nos casos de comunicação de rescisão contratual em que o CONTRATANTE
tenha efetuado pagamento de parcelas com vencimentos futuros (antecipado pagamento)
com algum desconto ou benefício, o referido desconto ou benefício será revisto e
recalculado proporcionalmente ao período efetivamente cursado.

14.6 - O cancelamento da matrícula efetuado no mês de outubro ou novembro, por
parte do CONTRATANTE, não desobriga o pagamento da parcela vincendá em dezembro,
pelos custos e encargos e férias.
CLÁUSULA 15a - O CONTRATO é vinculado ao ano letivo vigente, improrrogável, inicia-

see termina no período por ele abrangente, não gerando obrigação de continuidade para as
partes.

CLÁUSULA 16a - A garantia de vaga para o ano letivo seguinte, resguardada a previsão
das cláusulas 11 e 15, estará assegurada até o dia 10 de dezembro do ano anterior, quando a
renovação de matrícula deverá ser impreterivelmente realizada e concluída, não se
responsabilizando o ESTABELECIMENTO pela vaga caso essa data sejaextrapolada.

16.1 - Para assegurar a vaga, o CONTRATANTE deverá providenciar a plena
quitação do ano letivo em curso, assinar o "Termo de Adesão" ao CONTRATO para ano
pretendido e efetuar o pagamento da 1a parcela do ano a ser contratado até a data
mencionada no caput desta cláusula, caso contrário, o aluno perderá a garantia da vaga,
disponibilizando-a para outrem.
CLÁUSULA 17a - Sempre que o aluno, quando maior de 16 (dezesseis) anos, ou o

CONTRATANTE, solicitar documentos escolares, deverá fazê-Io por escrito. O
ESTABELECIMENTO terá até 30 (trinta) dias para fornecê-Io, contados da data da formalização
do pedido.

17.1 - O documento solicitado estará à disposição do CONTRATANTE por até 60
(sessenta) dias contados da data do protocolo do pedido na Secretaria, transcorrido esse
prazo, o CONTRATANTE deverá solicitar e pagar a 2a (segunda) via, conforme tabela de
preço disponível na Secretaria do ESTABELECIMENTO.
CLAUSULA 18a - Qualquer omissão ou tolerância por parte de qualquer um dos

CONTRATANTES em exigir o estrito cumprimento de quaisquer termos ou condições do
presente CONTRATO, ou em exercer direito dele decorrente, não consistirá renúncia a eles e
não prejudicará, assim, a faculdade em exigi-Ios ou exercê-Ios a qualquer tempo.

CLÁUSULA 19a - O CONTRATANTE declara que todas as informações cadastrais são
verídicas, comprometendo-se a atualizá-Ias sempre que houver mudança, num prazo máximo
de30 (trinta) dias, sob pena de infração contratual e de se considerar avisado do conteúdo das
referidas correspondências e concorda e autoriza, desde já, que as correspondências, quando
não forem entregues ao próprio aluno, poderão ser enviadas para o endereço informado no
cadastro ou ainda por meio eletrônico.

19.1 O CONTRATANTE autoriza o ESTABELECIMENTO a enviar
correspondências, boletos para pagamento das parcelas escolares e/ou avisos também

-- - -~------
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através dos meios eletrônicos disponíveis, incluindo-se: (i) e-mail, (ii) mensagens para
telefones móveis, (iii) outros meios disponíveis, exemplificando WhatsApp.
CLÁUSULA 20a - Em atendimento à Lei 12013/09, o ESTABELECIMENTO disponibiliza

no seu site os dados relativos à frequência e rendimento do aluno, bem como sobre a execução
da proposta pedagógica da Escola, tendo seus pais ou responsáveis acesso direto às
informações; para tanto, deverão requisitar e receber o login e a senha junto ao
ESTABELECIMENTO. Na impossibilidade de fornecimento das informações via site, essas
informações estarão disponíveis na Secretaria do ESTABELECIMENTO.

20.1 - Em havendo mudança na condição de guarda, o(a) CONTRATANTE deverá
comunicar ao ESTABELECIMENTO formalmente sobre a ocorrência do evento, bem como
saber a quem coube a guarda e as demais informações complementares, inclusive sobre
limitação de visitas.

20.1.1 - O CONTRATANTE compromete-se a comunicar expressamente ao
ESTABELECIMENTO sobre a existência e o teor de decisões judiciais que
venham a alterar o regime de guarda do beneficiário, não se responsabilizando o
ESTABELECIMENTO por quaisquer fatos que resultem da não observância da
presente cláusula.

CLÁUSULA 21a - Na hipótese de outra empresa vir a suceder o ESTABELECIMENTO, as
cláusulas ora pactuadas ficarão automaticamente ratificadas, devendo os pagamentos serem
efetuados a favor da sucessora.

CLÁUSULA 22a - É direito único e exclusivo do ESTABELECIMENTO, sem ingerência do
CONTRATANTE, a escolha e adoção do MATERIAL DIDÁTICO a ser utilizado durante o ano
letivo. O ESTABELECIMENTO definirá a melhor opção, segundo seu entendimento, entre
LIVROS DAS EDITORAS CONVENCIONAISITRADICIONAIS ou MATERIAIS APOSTILADOS
DOS SISTEMAS DE ENSINO ou ainda outros materiais disponíveis.

22.1 - O SISTEMA DE ENSINO é concebido por uma metodologia educacional que
adota como material didático, geralmente, apostilas periódicas desenvolvidas para atender
o sistema educacional, distinto das tradicionais editoras, com publicações, treinamentos e
capacitações direcionadas para o desenvolvimento do trabalho e uso do material.

22.2 - O CONTRATANTE tem ciência que os MATERIAIS DIDÁTICOS mencionados
no caput desta cláusula podem ser consumíveis, nos termos do art. 86 do Código Civil, não
podendo, nesse caso, serem reaproveitados em ano posterior.

22.3 - Os MATERIAIS DIDÁTICOS mencionados no caput desta cláusula estão
protegidos pela Lei n.?9.610/1998 (Lei dos Direitos Autorais) não podendo ser reproduzidos
ou fotocopiados no todo ou em parte.

22.4 - O CONTRATANTE obriga-se a adquirir os materiais didático-pedagógicos,
necessários ao aprendizado do aluno, cuja lista lhe é entregue durante o período de matrícula
ou no início do ano letivo.

22.4.1 - Na hipótese do não cumprimento desta obrigação, o aluno poderá ser
impedido de participar das atividades escolares, em conformidade com o disposto no
Regimento Escolar, enquanto não atender à exigência.
22.5 - O CONTRATANTE está ciente da obrigatoriedade do uso completo do

uniforme escolar por parte do aluno, bem como da aquisição de todo o material escolar
exigido, assumindo inteira responsabilidade por qualquer fato que venha prejudicar o aluno
pelo descumprimento desta obrigação.

22.6 - Cabe exclusivamente ao ESTABELECIMENTO a escolha e definição de
modelos para o uniforme escolar que será utilizado durante o ano letivo.

CLÁUSULA23a - Na hipótese de o aluno causar algum dano ou prejuizo ao
ESTABELECIMENTO ou a terceiros será notificado na pessoa do CONTRATANTE para reparar
os danos ocorridos, além de sujeitar-se às disposições regimentais.

23.1 - O CONTRATANTE assume as responsabilidades, civis e criminais, por
eventuais danos (morais ou materiais) provocados pelo aluno, preposto ou acompanhante,
ao patrimônio do ESTABELECIMENTO ou de terceiros, obrigando-se exclusivamente pela
reparação dos danos.
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CLÁUSULA 24a - É de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE e do aluno, obter
informações sobre concursos e vestibulares, efetuar suas respectivas inscrições e comparecer
nos horários e datas das realizações das provas, sem ingerência do ESTABELECIMENTO.

CLÁUSULA 25a - A atividade de Educação Física é disciplina obrigatória, devendo o aluno
participar das aulas previstas na grade curricular.

25.1 - Caso não seja apresentado o atestado médico, ficará entendido pelo
ESTABELECIMENTO que o referido aluno está apto a praticar atividade física, visto que não
há nada que comprove o impedimento.

25.2 - A prática de atividade física regular em outro estabelecimento, bem como
outras academias, escolinhas ou outras atividades físicas regulares, ministradas por
profissionais da educação física, poderá satisfazer a carga horária obrigatória à atividade de
educação física da grade escolar, facultando ao aluno a presença às aulas ofertadas pelo
ESTABELECIMENTO, desde que:

25.2.1 - A carga horária semanal seja maior ou igual a carga horária
definida na grade curricular.

25.2.2 - A atividade seja desenvolvida por profissional da educação física,
devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Educação Física.

25.2.3 - O aluno apresente mensalmente declaração assinada por
profissional legalmente habilitado contendo a descrição da atividade praticada, o
local e a carga horária semanal.

25.3 - O ESTABELECIMENTO disponibiliza ao PÚBLICO EM GERAL, inclusive aos
seus alunos, a ATIVIDADE EXTRACURRICULAR denominada ESCOLlNHA DE
ESPORTES. O CONTRATANTE, se assim o quiser, poderá aderir mediante assinatura do
TERMO DE ADESÃO, específico para a atividade, conforme previsto na cláusula 27a deste
CONTRATO, considerando ser uma opção pessoal do CONTRATANTE e do aluno.

25.4 - A participação do aluno nas atividades elencadas nas cláusulas 25.2 e 25.3
desobriga sua participação nas aulas de educação física da grade curricular, deixando a seu
critério a participação ou não na aula de educação física do turno em que está matriculado,
podendo ainda, se for de sua vontade, participar da aula de educação física do outro turno,
sem prejuízo.

25.5 - A desobrigação da participação das aulas de Educação Física, conforme
previsto nesta cláusula, não exime o CONTRATANTE dos encargos contratuais previstos
neste CONTRATO e em seus anexos.

CLÁUSULA 26a - É de inteira e exclusiva responsabilidade do aluno ou responsável
legal ou CONTRATANTE o conteúdo inserido ou disponibilizado pelo aluno em redes
sociais, bem como transmissões via e-mail ou mensagens instantâneas, não havendo
ingerência do ESTABELECIMENTO, por se tratar de instrumentos de propriedade exclusiva
de seus idealizadores, posto que o ESTABELECIMENTO não controla o conteúdo
disponibilizado em tais serviços.

26.1 - O CONTRATANTE declara estar ciente de que a tarefa de exercer o
acompanhamento e o controle da participação do aluno nas redes sociais, bem como as
consequências advindas dessa prática, é de inteira e exclusiva responsabilidade do
CONTRATANTE e/ou responsável legal.

26.2 - O CONTRATANTE, o aluno e o responsável legal estão cientes e concordam
que, mesmo sendo o conteúdo inserido ou disponibilizado por estes em redes sociais, bem
como transmissões via e-mail ou mensagens instantâneas, são de sua exclusiva
responsabilidade, o ESTABELECIMENTO poderá tomar medidas disciplinares se achar
que o comportamento no mundo digital interferiu no comportamento escolar.
CLÁUSULA 27a - ATIVIDADES EXTRACURRICULARES e CURSOS LIVRES dispõem

de regras adicionais. além das definidas nas demais cláusulas deste CONTRATO. a seguir
pactuadas:

27.1 - O ESTABELECIMENTO se obriga a ministrar atividades extracurriculares,
contratadas, através de curso preparatório para concursos, curso de línguas estrangeiras,
atividades esportivas, atividade de tempo integral ou outras atividades extracurriculares,



REGISTRADO

- - . Cartório l~aj~c~e!2? RTn
CONTRATO DE PRESTAÇAODE SERViÇOSDE EDUCACAO ESCOLAK Fortaleza CFi PáginaDde 14

sem ingerência do CONTRATANTE, obrigando-se por sua vez o CONTRATANTE a efetuar
o pagamento das parcelas na forma estipulada no "Termo de Adesão" específico para
atividade, desde já parte integrante deste CONTRATO.

27.1.1 - Todas as atividades extracurriculares serão ministradas pelo
ESTABELECIMENTO nos horários previamente estabelecidos e de conhecimento do
aluno e do CONTRATANTE.

27.1.1.1 - O aluno somente poderá frequentar o ESTABELECIMENTO nos
dias e horários devidamente contratados, sujeitando-se às sanções previstas
neste CONTRATO, em especial aos itens 6.6 e 6.6.1 da cláusula 6a, salvo se
previamente autorizado pelo ESTABELECIMENTO.

27.1.1.2 - Não é permitida a troca dos dias contratados para atividade
extracurricular por outros dias, ou sua alternância, devendo o aluno cumprir com
as datas e horários efetivamente contratados. A troca de datas e horários
somente poderá ser efetuada se DISTRATADO o CONTRATO firmado e feito
um novo, tornando-se válidos exclusivamente os dias efetivamente contratados.
27.1.2 - A prestação de serviços de TEMPO INTEGRAL, denominado SISTEMA

INTEGRAL, compreende a manutenção e guarda do aluno no turno da tarde, nos dias
e horários preestabelecidos, o acompanhamento opcional no horário do almoço e a
prestação de serviços educacionais complementares, previstos no planejamento da
equipe do SISTEMA INTEGRAL, de acordo com o ano/série escolar do aluno.

27.1.2.1 - O horário do SISTEMA INTEGRAL iniciará após o término das
aulas regulares e encerrar-se-á às 17h30min, conforme seu calendário e de
acordo com os dias efetivamente contratados.
27.1.3 - A prestação de serviços de atividades esportivas, doravante

denominado ESCOLlNHA DE ESPORTES, se dará nos horários e locais indicados
pela Equipe de Esportes do ESTABELECIMENTO e de acordo com a modalidade
esportiva contratada.

27.1.3.1 - É de responsabilidade do CONTRATANTE providenciar, para
alunos que façam uso regular, fardamento específico da modalidade contratada
e acessórios especiais para utilização durante as atividades esportivas.

27.1.3.2 - É de responsabilidade do CONTRATANTE providenciar
equipamento adequado para prática esportiva dos alunos que usem óculos de
grau, aparelho auditivo, aparelho dentário ou qualquer outro aparelho,
equipamento ou acessório.

27.1.3.3 - A inobservância desta obrigação implicará em responsabilidade
única e exclusiva do CONTRATANTE para com eventuais prejuízos ou danos
causados pelo seu descumprimento, estando o ESTABELECIMENTO isento de
qualquer responsabilidade ou prejuízo.
27.1.4 - Os CURSOS LIVRES, cursinho CMF, curso extensivo, curso de línguas

estrangeiras e outros cursos, inclusive os preparatórios para concursos, serão
ministrados nos horários e locais indicados pelo ESTABELECIMENTO, devendo o
plano de estudo, programas, currículos e calendário, estarem em conformidade com
o disposto na legislação em vigor e de acordo com o seu Plano Escolar, sem
ingerência do CONTRATANTE.
27.2 - Como contraprestação das Atividades Extracurriculares o CONTRATANTE

pagará uma anuidade no valor e condições especificados e pactuados no "Termo de
Adesão", desde já parte integrante desde CONTRATO.

27.3 - A atividade EXTRACURRICULAR é contratada por um preço certo e definido
para o ANO contratado e com previsão de pagamento facilitado em até 12 (doze) parcelas
(as opções variam de acordo com o tipo de atividade), conforme deliberação do
CONTRATANTE, devendo ser observado o pagamento dos meses de recessos,
feriados e férias escolares, tendo em vista o plano de pagamento que tenha optado.

27.3.1 - Os meses de paralisação das atividades contratadas, exemplificando
as férias escolares, feriados e recessos, quando o plano de pagamento optado pelo
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CONTRATANTE contemplar parcelas com vencimentos nesses períodos (de escolha
do CONTRATANTE), devem ser impreterivelmente pagas.
27.4 - São disponibilizados também planos de pagamento alternativos com isenção

de parcelas para os meses de férias escolares, ficando a critério do CONTRATANTE sua
adesão.

27.5- Havendo DISTRATO em qualquer período do lapso contratual, mesmo que
no período de férias escolares, somente poderá ser recontratado o serviço com o
pagamento de um mês extra, visando resguardar o princípio maior dos negócios
jurídicos que é o da boa-fé.

27.6 - Por se tratar de curso livre, a partir de 30 (trinta) dias de atraso, o
ESTABELECIMENTO poderá encaminhar o débito para serviços de proteção ao crédito,
independente da frequência ou não do aluno, sem perdas dos valores a receber previstos
neste instrumento, sendo o débito obstativo de nova matrícula para o ano letivo seguinte.

27.6.1 - Os valores da contraprestação previstos seguirão sendo cobrados
normalmente até que o CONTRATANTE rescinda o CONTRATO, impreterivelmente
com assinatura do Aviso Prévio e do DISTRATO contratual, com a ressalva da
Cláusula 5.4.3.
27.7 - Em caso de atraso no pagamento das parcelas igualou superior a 30 (trinta)

dias do vencimento contratado, o ESTABELECIMENTO poderá ainda:
27.7.1 - a) Atualizar o débito, na forma prevista neste CONTRATO e enviá-Io

para Protesto Cartorário, ficando, desde já, todas as custas e obrigação de baixa por
conta do CONTRATANTE; b) Emitir letra de câmbio no valor da(s) parcela(s)
vencida(s), acrescida(s) dos ônus previstos neste instrumento; c) Aplicar as multas
das cláusulas gerais do CONTRATO; d) Executar a dívida judicialmente ou por
Tribunal Arbitral e e) Rescindir o CONTRATO, independentemente da exigibilidade do
débito, de notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA 28a - O CONTRATANTE desde já autoriza expressamente o
ESTABELECIMENTO, em caráter irrevogável e irretratável, a gravar as ligações efetuadas pelo
atendimento telefônico, as reuniões e os atendimentos presenciais. Tais ligações, reuniões e
atendimentos presenciais representam, para todos os fins e efeitos, manifestações e solicitações
expressas do CONTRATANTE, tendo os mesmos efeitos de suas manifestações escritas.

CLÁUSULA 29a - O estacionamento, vigilância e guarda de veículos de toda sorte, em
ambientes reservados sem custos e disponibilizados pelo ESTABELECIMENTO, serão de inteira
responsabilidade do CONTRATANTE, estando o mesmo CIENTE de que aquele NÃO responde
por indenizações, danos, furtos, roubos, incêndios, acidentes em geral, inclusive colisões que
venham ocorrer.

29.1 - As condições descritas na cláusula supra são exemplificativas, se estendendo
a possibilidades a quaisquer outras ações alheias à vontade do ESTABELECIMENTO.
CLÁUSULA 30a - o SISTEMA DE MONITORAMENTO do ESTABELECIMENTO é

mecanismo interno de controle, a ser administrado conforme o modelo tecnológico contratado,
quanto ao prazo de guarda e armazenamento, qualidade e possibilidade de imagem e som, se
disponível, a critério DESSE.

30.1 - As imagens e áudios poderão ser disponibilizados mediante ofícios e
recomendações de quaisquer autoridades públicas competentes, diante de eventuais
necessidades investigativas ou de apuração interna ou externa.
CLÁUSULA 31a - Mediante denúncia, fica CIENTE o CONTRATANTE que o

ESTABELECIMENTO poderá consultar tais sistemas de monitoramento, com coleta de imagem
e áudio, que podem ser armazenados para fins administrativos e legais, bem como inspeção
física aleatória e preventiva, ou mediante denúncia, de armários, escaninhos e quaisquer objetos,
dispositivos, bolsas, mochilas que adentrem seu perímetro físico, sendo trazido pelo aluno, assim
como o acesso do aluno à Internet mediante a utilização destes mesmos recursos e outros
dispositivos particulares.

CLÁUSULA 32a - Não é permitido ao aluno, pais ou visitantes tirar fotos, gravar, filmar,
publicar e/ou compartilhar imagens de dentro da sala de aula e/ou das demais dependências do

~
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ESTABELECIMENTO, de outros colegas, docentes, colaboradores ou quaisquer terceiros, sem
autorização prévia da Direção Pedagógica, à exceção das situações já previamente avisadas e
autorizadas dos eventos educacionais, sociais e/ou esportivos, passeios, excursões,
campeonatos, por sua natureza mais pública ede compartilhamento de informações e desde
que o teor do conteúdo não gere constrangimento, nem ridicularização dos envolvidos.

32.1 - É defeso o uso e registro de imagens em ambiente de ilicitude ou ilegalidade,
sob pena de responder disciplinarmente, conforme juízo de valor do ESTABELECIMENTO,
que adotará no ambiente interno as MEDIDAS EDUCATIVAS E/OU PUNITIVAS de acordo
com sua orientação PEDAGÓGICA, não obstante as eventuais MEDIDAS APLICÁVEIS DA
LEI PENAL.
CLÁUSULA 33a - A conduta do aluno, fora ou dentro do ESTABELECIMENTO, pela

regência da Lei nO12.852/2013 (Estatuto da Juventude) e Lei nO8.069/1990 (ECA - Estatuto da
Criança e do Adolescente), que gerem danos na forma do art. 927, com as implicações do art.
932, ambos do Código Civil Brasileiro, obrigarão os SIGNATÁRIOS CONTRATUAIS
EXPRESSOS,seus pais e/ou responsáveis legais, a RESPONDEREM perante situações
interpretadas como BULL Y/NG e/ou CYBERBULL Y/NG praticado ou sofrido pelo educando fora
e dentro do ESTABELECIMENTO, cabendo a ESTE à função de educar e orientar os alunos,
pais e ou responsáveis sobre tais situações.

CLÁUSULA 34a - Os pais e/ou responsáveis se obrigam a comunicar à Direção
Pedagógica quaisquer casos que venham tomar conhecimento, sob pena de obstar o bom uso
da política pedagógica do ESTABELECIMENTO.

As partes atribuem ao CONTRATO eficácia e força executiva judicial e extrajudicial.
Para dirimir questões oriundas deste CONTRATO, fica eleito o foro do domicílio do

ESTABELECIMENTO na cidade de Fortaleza - Ceará, com expressa renúncia das partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, o ESTABELECIMENTO firma o presente CONTRATO
nesta oportunidade, firmando-o o CONTRANT ANTE, por ocasião da matrícula escolar, através
do Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços de Educação Escolar, parte
integrante deste instrumento, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para
que produzam todos os efeitos legais, declarando o CONTRATANTE expressamente que teve
conhecimento prévio do conteúdo do presente CONTRATO, manifestando, neste ato, seu
consentimento às cláusulas e condições, livre e espontaneamente .
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