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COLÉGIO SALESIANO BALNEÁRIO CAMBORIÚ – ANO 2021 
             Quadro Resumo do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais 

CONTRATANTE:   

CPF: RG: 

Endereço:  ______________________________________________________________________                                                                           
Bairro: __________________________________________________________________________ 
Complemento: 

Cidade:                                                                                  UF:                                     

Fone:   Cel:   E-mail:   

Nacionalidade:   Data Nascimento:   

Aluno(a):  

Matrícula:  Ano:  

Filiação:   

CONTRATADO 

Colégio Salesiano SC CNPJ:     84.297.647/0003-89 

Endereço: Avenida Alvin Bauer, acesso 4ª Avenida, nº 131, Balneário Camboriú/SC CEP 88.330-
640 

 

 
As partes acima identificadas, pelo presente instrumento particular, têm entre si justo e contratado a 
prestação dos serviços educacionais mediante as cláusulas disciplinadas no respectivo Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais que está disponível no site do Colégio 
(http://www.salesianobc.g12.br/) que dentre outras regras dispõe:  
Cláusula I. O Colégio assume a obrigação de prestar o serviço educacional em benefício do Aluno 

acima identificado, durante a respectiva anuidade. As atividades complementares oferecidas pelo 
Colégio, de natureza opcional, deverão ser contratadas em Termos Aditivos, mediante o respectivo 
pagamento. 
Cláusula II. Os serviços e os produtos oferecidos por terceiros, tais como: material didático, 

alimentação e/ou transporte escolar, não compõem a presente contratação. 
Cláusula III. O valor da anuidade será de R$ _______________________________________que 

poderá ser pago à vista ou dividido em 12(doze) parcelas, sendo que a primeira parcela será deduzido 
o valor do TERMO DE RESERVA DE VAGA, vencendo a primeira parcela em 10.01.21 e as demais, 

todo dia 10 de cada mês subsequente.  
Cláusula IV. Neste ato o CONTRATANTE informa: 

a) O(a) Aluno(a) é portador de doença e/ou insuficiência que prejudique a prática de atividades 
desportivas e recreativas (     ) SIM   ou (    ) NÃO; 

b) O(a) Aluno(a) é portador de necessidades especiais (     ) SIM  ou  (    ) NÃO. 
Se respondido de forma afirmativa qualquer dos itens acima, o CONTRATANTE assume a 
obrigação de apresentar o Laudo Diagnóstico Médico do(a) Aluno(a), que passa a ser condição 
suspensiva para o início da vigência do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Após 
a análise do referido Laudo o Contratado informará a necessidade da contratação de serviços 
específicos, se for o caso, onde restará ajustado o valor mensal adicional a ser pago pelo 
CONTRATANTE. 

Cláusula V. Os boletos bancários estarão disponíveis no portal do aluno e as parcelas deverão ser 

pagas exclusivamente na rede bancária. Convencionam as Partes que a dívida, objeto da presente 
relação jurídica, é portável. 
Cláusula VI. Em caso de pagamento após o vencimento será acrescido ao valor da parcela, multa de 
2% e juros moratórios de 1% ao mês pro rata die até a data do efetivo pagamento e atualização 
monetária pelo INPC positivo ou outro índice que venha a substituí-lo.  
Cláusula VII. O CONTRATANTE está ciente da obrigatoriedade do uso diário do uniforme completo 

e que a entrada no Colégio só será autorizada para os Alunos devidamente uniformizados.  
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Cláusula VIII. O CONTRATANTE compromete-se a adquirir o material didático indicado, inclusive o 

material digital, bem como compromete-se a adquirir o que consta na lista de material, que faz parte 
integrante da proposta educativo-pedagógica do Colégio, sendo vedada a utilização de material 
didático usado.  
Cláusula IX. Reconhece o Contratante a responsabilidade em acompanhar o progresso nos estudos 

do Aluno, bem como tomar ciência do conteúdo e de eventuais anotações na agenda escolar ou de 
todo e qualquer comunicado/ato expedido pelo Colégio. 
Cláusula X. O Contratante tem plena ciência e concorda que o Contratado não tem nenhum tipo de 
responsabilidade por objetos de uso pessoal, alheios ao material escolar. Fica ciente inclusive sobre 
a recomendação do Colégio, no sentido que o uso de objetos pessoais no ambiente escolar deverá 
ocorrer em situações especificas. 
Cláusula XI. É dever do Contratante informar qualquer alteração ou mudança de endereço físico e 
eletrônico, eximindo o Contratado de qualquer consequência fruto desta omissão.  
Cláusula XII. O presente Contrato vigorará até o término do período letivo contratado cumulado com 
o pagamento integral da anuidade. 
Cláusula XIII. O presente Contrato poderá ser rescindido: I) Pelo Contratante: a) Por 
cancelamento/desistência; e b) Por transferência; II) Pelo Contratado por desligamento do Aluno em 
decorrência da aplicação do Regime Disciplinar. Em caso de rescisão do Contrato, a anuidade será 
devida, proporcionalmente, até a data que o(a) Aluno(a) usufruiu do serviço educacional ou a data que 
o Contratante formalizou o pedido de cancelamento/desistência da matrícula ou até a data que o 
processo administrativo disciplinar foi concluído, aplicando-se o critério correspondente a 
caracterização da última data.  
Cláusula XIV. Em caso de cancelamento antes do início das aulas, o Contratado fará a retenção de 

20% (vinte por cento) do valor de primeira parcela da anuidade. 
Cláusula XV. O Contratante cede, gratuitamente, o direito do Colégio fazer uso em publicidade de 

nome, foto/imagem e voz do Aluno do qual é o responsável, para fazer figurar individual ou 
coletivamente, junto à internet, jornais, meios de comunicação em geral, em campanhas institucionais 
ou publicitárias (folders, portfólios, outdoors, panfletos); em murais e/ou site do Colégio, ainda que em 
caso de sucesso em concursos, processos seletivos de ingresso em Curso de Graduação, eventos 
esportivos, para todos os efeitos legais, observada a moral e os bons costumes, bem assim como 
cede gratuitamente os direitos autorais por trabalhos escolares de qualquer natureza, para publicação 
em jornais, livros e impressos do Contratado e apresentação em feiras, exposições e eventos de 
natureza escolar. 
Cláusula XVI. Havendo interesse na alteração do Contratante durante a vigência do Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais providenciar-se-á a rescisão do Contrato e ato contínuo será 
formalizado um novo “Quadro Resumo do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais”, mediante requerimento formal enviado (secretariasalesianobc@gmail.com). 
O Contratado deverá ser comunicado e concordar com a substituição, observando que a substituição 
só será materializada diante da inexistência de inadimplência. 
Cláusula XVII. O(a) pai(mãe) do(a) Aluno(a) que não foi identificado na qualidade de Contratante é 

solidariamente responsável por todas as obrigações inerentes a presente relação jurídica.   
Cláusula XVIII. Existindo qualquer alteração na guarda do Aluno(a), seja unilateral e/ou 

compartilhada, o Contratado deverá ser formalmente comunicado para que possa adaptar-se a 
decisão judicial e tomar as providências aplicáveis a espécie, mediante apresentação da respectiva 
decisão judicial.  
Cláusula XIX. As Partes atribuem ao presente “Quadro Resumo do Instrumento Particular de Contrato 

de Prestação de Serviços Educacionais” e o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais plena 
eficácia e força executiva extrajudicial. 
Cláusula XX. O CONTRATANTE declara conhecer e concordar com as condições inerentes ao 
contrato securitário, que dá cobertura a acidentes ocorridos com o(a) Aluno(a), limitados ao valor 
descriminado na apólice de seguro escolar. 
Cláusula XXI. O Contratante e/ou Aluno(a) que causar danos ao Contratado ou a terceiros será 

notificado, na pessoa do Contratante, para reparar o prejuízo, o que não exclui a aplicação do Regime 
Disciplinar.  




