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Reconhecidos  pelas  Resoluções  03/13,  84/13  e  277/13  do  Conselho  Estadual  de 
Educação. 

 

ATENÇÃO – LEIA ESTE CONTRATO ANTES DE ASSINAR 
 

  CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA 2020   
 

1 – IDENTIFICAÇÃO E BASES 
1.1 – Aluno(a) beneficiário(a) ................................................................................ filho(a) de 
............................................................................................................................................. e 
.............................................................................................................................................. 

1.2 – Série ou período: 
 

 
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

( )Pré-Maternal (1 ano) 

 
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

( )1º Ano (6 anos) 

 
 

 

ENSINO MÉDIO 
 

( )1ª Série 
 ( )Maternal I (2 anos)  ( )2º Ano (7 anos)  ( )2ª Série 
 ( )Maternal II (3 anos)  ( )3º Ano (8 anos)  ( )3ª Série 
 ( )Infantil I (4 anos)  ( )4º Ano (9 anos)   
 ( )Infantil II (5 anos)  ( )5º Ano (10 anos)   
   ( )6º Ano (11 anos)   
   ( )7º Ano (12 anos)   
   ( )8º Ano (13 anos)   
   ( )9º Ano (14 anos)   

 

1.3 CONTRATANTE ..............................................................................................................., 
de  nacionalidade  ..................................,  de  estado  civil  .............................,  de  profissão 
............................................,  CPF  n°..................................,  domiciliado  e  residente  no(a) 
...................................................................................................................................,   Bairro 
......................................,   Cidade   ..................................,   Estado   ........................,   CEP 
.........................,  Telefone:  ...................................,  Celular  .................................... E-mail 
............................................................................................................................................... 

 

 

CONTRATADO: N R L OLIVEIRA DA SILVA, SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, entidade 
mantenedora do EDUCATOR EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL e do 
ENSINO MÉDIO INVICTUS, com sede na Avenida Jerônimo de Albuquerque, 997 B, Bequimão, 
São Luís, Maranhão, CEP 65.060-645, inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº 24.917.561/0001-18, por seu 
representante legal. 

 

1.4 LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIDADES CALHAU, localizadas na Rua Duque 

Bacelar, 13, Quadra 23 (da Educação Infantil ao 1º Ano do Ensino Fundamental) e Quadra 31, 
Lote 25 (do 2º Ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio), Calhau, São Luís, Maranhão. 

 

1.5 VALIDADE: A validade deste contrato e da consequente matrícula dependem de não haver 
débito do aluno relativamente a ano anterior e satisfação da legislação de ensino, inclusive a 
relativa à documentação escolar. 

 

1.6 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PRINCIPAL: O(s) CONTRATANTE(S) e fiador(es) são 
responsáveis solidários e principais, cada um de per si, individualmente, em conjunto ou 
separadamente, sem ordem de sucessão ou preferência, pelo cumprimento das obrigações previstas 
no presente contrato. 

2 – CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
 

CLÁUSULA I (OBJETO) – Prestação de serviços educacionais correspondentes à 
série ou período escolar indicada (o) no item 1.2, ministrados em conformidade com currículo 
próprio, legislação de ensino, regimento e calendário escolares do Estabelecimento de Ensino, no 
ano de 2020. 
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§ 1° Como serviços mencionados nesta cláusula se entendem os obrigatoriamente 
prestados a toda turma ou série, coletivamente, de acordo com a legislação de ensino, não 
incluídos os facultativos, de caráter opcional ou de grupo. 

 

§ 2º É de inteira responsabilidade do CONTRATADO o planejamento e a prestação 
dos serviços educacionais objeto do presente instrumento, no que se refere à organização do 
trabalho administrativo e pedagógico, avaliações e planejamento, fixação de carga horária, 
marcação de datas para avaliação de aproveitamento, designação de professores, orientação 
didático-pedagógica e educacional, bem como todas as demais providências que as atividades 
escolares exigirem, obedecendo a seu exclusivo critério, sem ingerência do(s) CONTRATANTE(S). 

 

§ 3º Integram o presente contrato o Requerimento de Matrícula e outros 
requerimentos ou documentos assinados pelo(s) CONTRATANTE(S) e que não contrariem o disposto 
neste documento. 

 

§ 4° O Calendário Escolar poderá, a critério do CONTRATADO, ser alterado, 
respeitando-se, para tanto, os limites previstos em lei. 

 

§ 5° O aluno beneficiário deste Contrato deverá observar os princípios e conduta 
éticos, morais, disciplinares e de respeito às normas de boa convivência coletiva e necessários ao 
desenvolvimento da boa educação, estando sujeito às normas do Regimento Escolar homologado, 
aprovado ou arquivado pelos órgãos competentes, conforme Lei n° 9.394/96 à disposição do(s) 
CONTRATANTE(S), cujas determinações integram o presente instrumento para aplicação 
subsidiária e em casos omissos. 

 

CLÁUSULA II (SERVIÇOS NÃO COBERTOS) – NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NESTE 
CONTRATO E NA ANUIDADE OS SERVIÇOS ESPECIAIS DE RECUPERAÇÃO, REPOSIÇÃO, 
REFORÇO, 2 ª  C HAMADA, ADAPTAÇÃO, EXAMES ESPECIAIS OU SUBSTITUTIVOS, RECICLAGEM, 
TRANSPORTE ESCOLAR, EXCURSÕES, ESPORTE, SEGUROS, OS OPCIONAIS E  DE  USO 
FACULTATIVO INDIVIDUAL OU PARA GRUPO DE ALUNOS, BEM COMO UNIFORMES, LANCHE E 
MATERIAL DIDÁTICO E DE ARTES E DE USO INDIVIDUAL OBRIGATÓRIO, QUE PODERÃO SER 
OBJETO DE AJUSTE À PARTE E, AINDA, FORNECIMENTO DE SEGUNDA OU SEGUINTES VIAS DE 
DOCUMENTOS ESCOLARES E DECLARAÇÕES. 

 

§ 1º NÃO SE INCLUEM NA ANUIDADE ESCOLAR, DEVENDO SER PAGOS À PARTE 
PELO(S) CONTRATANTE(S), O ATENDIMENTO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS DE QUE 
O ALUNO, INDIVIDUALMENTE, EM RAZÃO DE SUAS PECULIARIDADES PESSOAIS, NECESSITAR, 
BEM ASSIM SERVIÇOS OFERECIDOS OU PRESTADOS POR TERCEIROS. 

 

§ 2º TAMBÉM NÃO ESTARÃO COBERTOS OS DANOS MATERIAIS QUE O ALUNO, 
DOLOSA OU CULPOSAMENTE, CAUSAR AO ESTABELECIMENTO OU A TERCEIROS, OS QUAIS 
DEVERÃO SER RESSARCIDOS. 

CLÁUSULA III (ENTRADA, ARRAS, SINAL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO) – 
O pagamento da primeira parcela da anuidade escolar, necessário para celebração e confirmação 
do contrato e da matrícula, constitui arras, sinal e princípio de pagamento, aplicando-se a ele o 
previsto nos artigos 417 a 420 do Código Civil. 

 

§ 1º (DESISTÊNCIA ANTECIPADA) – Se o(s) CONTRATANTE(S) desistir(em) da 
matrícula até 10 (dez) dias antes do início das aulas no ano letivo, terão devolução de 80% 
(oitenta por cento) do que já houverem pago, retendo o CONTRATADO a  diferença  para cobertura 
de tributos e contribuições incidentes sobre faturamento, despesas administrativas e 
ocupação da vaga. 

 

§ 2º Se a não confirmação ou efetivação da matrícula, antes do início do ano letivo, 
for causada pelo estabelecimento de ensino, este devolverá integralmente o que já  houver 
recebido. 

CLÁUSULA IV (INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONFIRMAÇÃO 
DO CONTRATO) – Para confirmação do Contrato, obrigam-se o(s) CONTRATANTE(S) a fornecer, 
no  prazo  estabelecido  pelo  Estabelecimento  de  Ensino  CONTRATADO,  todos  os  documentos 
requeridos para efetivação da matrícula, bem como o material didático-pedagógico e de artes 
necessário ao aprendizado do aluno, cuja lista lhe é entregue antes do início do ano letivo, bem 
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como a fazer com que o aluno beneficiário se apresente devidamente uniformizado, portando 
livros e material próprio e necessário às atividades escolares, observado, ainda, o disposto na 
Cláusula III. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Na hipótese do não cumprimento do disposto no caput 
desta Cláusula, o aluno não poderá participar das atividades escolares, enquanto não atender à 
exigência. 

 

CLÁUSULA V (RESCISÃO) – Qualquer das partes pode rescindir este contrato 
antes de seu término, desde que esteja em dia com suas obrigações, consoante previsto no 
presente instrumento ou em lei, com a expedição de transferência por ato do CONTRATADO ou a 
pedido do(s) CONTRATANTE(S), conforme o caso, observando-se ainda o disposto no § 1º. 

 

§ 1º O CONTRATADO poderá rescindir o presente contrato, antes do término, com 
a expedição da transferência do aluno, por descumprimento pelo(s) CONTRATANTE(S) das 
exigências previstas na Lei nº 9.394/96 e demais leis e normas de ensino, ou por motivo 
disciplinar que incompatibilize – ou possa ser desaconselhável ou prejudicial ao estudante, a 
colegas ou à comunidade escolar – a frequência do aluno ao estabelecimento CONTRATADO. 

 

§ 2º Igualmente, para evitar prejuízo ou constrangimento ao aluno, poderá ser 
rescindido o contrato, em caso de desarmonia ou incompatibilidade grave entre o(s) 
CONTRATANTE(S) ou responsáveis pelo aluno e o Estabelecimento de Ensino, bem como por 
exigência da legislação ou órgãos de ensino. 

CLÁUSULA VI (NÃO ACEITAÇÃO E NÃO RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA) – 
Além dos casos previstos na legislação de ensino e nas normas de funcionamento da Escola, o 
contratado não aceitará ou não renovará a matrícula de aluno em razão de inadimplência, de não 
observância do calendário e regimento escolares, de indisciplina ou incompatibilidade com o 
regime didático-pedagógico do estabelecimento (artigos 1º e 5º da Lei 9870/99) e de desarmonia 
entre as partes prejudicial ao aluno, ao processo educacional ou ao bom entendimento dos 
signatários. 

CLÁUSULA  VII  (DESLIGAMENTO,  CANCELAMENTO,  TRANSFERÊNCIA  E 
DESISTÊNCIA) – Será devida parcela com vencimento em mês posterior àquele em que o aluno, 
efetivamente, se desligar do Estabelecimento de Ensino ou apresentar, por escrito, o documento 
referido no § 1º. 

 

§ 1º O desligamento deverá ser requerido, por escrito, pelo(s) CONTRATANTE(S), 
no documento próprio reservado para esse fim, dependendo a concessão definitiva de quitação de 
débitos acaso existentes e da satisfação das obrigações escolares perante a Secretaria do 
Estabelecimento de Ensino. 

 

§ 2º A mera infrequência do aluno às aulas e/ou atividades escolares, sem a 
comunicação de que trata o § 1º desta cláusula, não desobriga o(s)  CONTRATANTE(S) do 
pagamento das parcelas da anuidade vencidas e/ou vincendas, tendo em vista a disponibilidade do 
serviço colocado pela escola ao beneficiário. 

 

§ 3º Quando o aluno se transferir para o estabelecimento de ensino durante o ano 
ou o semestre letivo, proveniente de outra escola, pagará as parcelas com vencimento a partir do 
mês em que começar a frequentá-lo e mais a devida no ato da matrícula. 

CLÁUSULA  VIII  (MUDANÇA  DE  ENDEREÇO)  –  O(s)  CONTRATANTE(S)  se 
obriga(m) a comunicar ao CONTRATADO sua mudança de endereço, quando houver, no prazo 
máximo de 30(trinta) dias, sob pena de infração contratual. 

CLÁUSULA IX (VALORES E FORMA DE PAGAMENTO) – Conforme Lei 9870/99, 
o CONTRATADO não recebe mensalidade pelos serviços prestados ou medidos, mas anuidade 
como um todo pelo completo serviço correspondente a uma série ou período, ministrado em 
consonância com a Lei 9394/96 e legislação de ensino complementar, dividido seu valor para 
pagamento em parcelas mensais, sem correspondência de cada uma a efetivo serviço prestado no 
período. 

§  1º  O(s)  CONTRATANTE(S)  pagará(ão)  ao  CONTRATADO  UMA  ANUIDADE 
ESCOLAR correspondente à série ou período indicada(o) no item 1.2, dividida em 12 (doze) 
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parcelas mensais com valor, datas de vencimento e condições de acordo com a tabela a seguir, 
fixada em conformidade com a planilha de custos, na forma da lei, a primeira parcela com 
vencimento no ato da matrícula e as demais no dia 5 (cinco) de cada mês, iniciando-se em 5 
(cinco) de fevereiro e terminando em 5 (cinco) de dezembro de 2020, salvo acordo específico 
individual das partes para adoção de plano alternativo. 

VALOR DA ANUIDADE ESCOLAR PARA 2020 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Pré-Maternal ao Infantil II 12 parcelas de R$ 1.439,32 = R$ 17.271,84 
 

ENSINO FUNDAMENTAL 
1º ao 5º Ano 12 parcelas de R$ 1.474,53 = R$ 17.694,36 

6º ao 9º Ano 12 parcelas de R$ 1.535,19 = R$ 18.442,28 
 

ENSINO MÉDIO 

1ª e 2ª Série 12 parcelas de R$ 1.630,16 = R$ 19.561,92 
3ª Série 12 parcelas de R$ 1.800,29 = R$ 21.603,48 

 
§ 2° A primeira parcela será paga no ato de matrícula, sendo imprescindível sua 

quitação para celebração e concretização do contrato. 
 
§ 3° Com exceção da primeira parcela, as parcelas pagas até o vencimento terão 

no ato do pagamento desconto de 5%( cinco por cento) do seu valor. 
 

§ 4° No caso de matrícula de aluno veterano realizada de forma antecipada nos 
termos da carta enviada em 09/08/2019, a primeira parcela da anuidade escolar de 2020 poderá 
ser paga sem o reajuste anual, com base no valor de 2019, dividida em 3 (três) parcelas mensais 
iguais, conforme opção 1 do documento anexado à referida carta, com vencimentos nos dias 20 
(vinte) de cada mês, iniciando em agosto e terminando outubro de 2019, sendo imprescindível 
sua quitação para celebração e concretização do contrato. 

 

§ 5° Poderá o CONTRATADO, a seu critério, em caso de inadimplência, redistribuir 
ou cobrar o valor devido com os acréscimos por parcelas em atraso, adicionando-os nas parcelas 
vincendas. 

 

§ 6º O Contratado reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério e em qualquer 
época, independentemente de qualquer notificação, cancelar as bonificações (descontos) 
eventualmente concedidas, em caráter individual, especialmente se houver inadimplência por parte 
do beneficiário e/ou contratante(s). 

 

§ 7º Para recebimento das parcelas, o Contratado indicará o local e o documento 
de pagamento, válido também para a negativação de nome em serviço de proteção ao crédito, 
protesto e cobrança judicial. 

 

I) Ressalvada a manifestação em contrário, o documento de pagamento 
poderá ser entregue ao próprio aluno. 

 

II) Se o(s) Contratante(s) não receber(em) o documento, deverá(ão) procurar a 
Escola para fazer o pagamento. 

 

§ 8º O Contratado, salvo concessão especial, não receberá pagamento com cheque 
pré-datado, de terceiros, de outra praça ou para quitação de parcela vencida ou se o(s) 
Contratante(s) estiver(em) inadimplente(s). O recibo de pagamento com cheque terá caráter 
provisório e somente será considerado definitivo após a compensação. 

 

§ 9º O(s) Contratante(s) se responsabiliza(m) pelas despesas de cheques 
devolvidos que der (em) em pagamento de parcelas da anuidade. 

 

§ 10º A matrícula e o contrato só se efetivam com a assinatura deste instrumento 
pelas partes contratantes, podendo o Colégio recusá-lo com a devolução da importância já paga, 
se o aluno não satisfizer as exigências aplicáveis da legislação de ensino e o previsto neste 
instrumento. 
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§ 11° A anuidade escolar consignada nesta cláusula, por força de lei, não será 
objeto de majoração, salvo para manter equilíbrio econômico-financeiro em decorrência de efeitos 
de pacotes econômicos do poder público, mormente no que respeita à correção monetária, 
variações de taxa cambial, elevação de taxas de juros e outros indicativos econômicos que possam 
desequilibrar a boa prestação dos serviços ora contratados. 

 

CLÁUSULA X (ATRASO NO PAGAMENTO) – HAVENDO ATRASO NO 
PAGAMENTO DA PARCELA O(S) CONTRATANTE(S) ARCARÃO, AINDA, COM OS SEGUINTES 
ACRÉSCIMOS: 

I – DE 2% (DOIS POR CENTO) COMO MULTA. 
 

II – APÓS O VENCIMENTO, POR DIA DE ATRASO, ALÉM DA MULTA, E 
COMPUTADOS DESDE O DIA POSTERIOR AO DA DATA DE VENCIMENTO PREVISTO NA CLÁUSULA 
IX, § 1º, JUROS DE 0,034% (TRINTA E QUATRO MILÉSIMOS POR CENTO) OU VALOR PRINCIPAL 
MUTIPLICADO POR 0,00034 (TRINTA E QUATRO CENTÉSIMOS DE MILÉSIMOS). 

 

§ 1° QUANDO O ATRASO FOR SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS, ANTES DA 
APLICAÇÃO DA MULTA E DOS JUROS, O VALOR PRINCIPAL SERÁ CORRIGIDO POR ÍNDICE 
OFICIAL DE INFLAÇÃO ACUMULADO DESDE A DATA DE VENCIMENTO DA PARCELA, PODENDO 
SER SUBSTITUÍDO O DO ÚLTIMO MÊS, QUANDO AINDA DESCONHECIDO, PELO DO MÊS 
ANTERIOR. 

 

§2º O atraso no pagamento superior a 30 (trinta) dias, sujeita o(s) 
CONTRATANTE(S) à negativação do nome em serviço de proteção ao crédito, protesto, cobrança 
por serviços especializados, cobrança judicial, com pagamento de despesas e honorários 
advocatícios pelo(s) CONTRATANTE(S), independente do ajuizamento da ação, valendo para tal o 
documento de cobrança fornecido pelo estabelecimento de ensino, salvo se referente a período 
em que comprovadamente, já tiver sido requerido o desligamento ou transferência do aluno, 
conforme § 1º da Cláusula VII. 

 

§ 3º APÓS 90 (NOVENTA) DIAS DE ATRASO, SEM PREJUÍZO DO PREVISTO EM LEI 
QUANTO À CONTINUIDADE DE FREQUÊNCIA DO ALUNO NO RESPECTIVO PERÍODO LETIVO OU, 
SE FOR O CASO, DA EXPEDIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, O CONTRATADO PODERÁ RESCINDIR O 
PRESENTE CONTRATO INDEPENDENTEMENTE DE NOTIFICAÇÃO, FICANDO O(S) 
CONTRATANTE(S) RESPONSÁVEL(S) PELO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL, DO DÉBITO 
EXISTENTE, DOS PREJUÍZOS PELO INADIMPLEMENTO (Art. 474 e 475 do Cód. Civil). 

 

§ 4º O(s) CONTRATANTE(s) ficarão ainda obrigados ao pagamento das parcelas 
que tiverem vencimento enquanto o aluno frequentar o estabelecimento de ensino contratado. 

 

CLÁUSULA XI (USO DA IMAGEM) – O CONTRATADO livre de quaisquer ônus 
para com o(s) CONTRATANTE(S) fica autorizado desde já, a utilizar–se da imagem, voz e nome do 
Beneficiário para fins exclusivos de divulgação da escola, suas atividades e de quaisquer eventos 
educacionais e concursos de que o mesmo participar, podendo, para tanto reproduzi-los ou 
divulgá-los junto aos meios de comunicação pública e/ou privado. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Em nenhuma hipótese poderá a imagem ser utilizada de 
maneira contrária à moral ou aos bons costumes ou à ordem pública. 

 

CLÁUSULA XII (FORMAÇÃO DE TURMAS) – Na formação de turmas, não 
havendo o número suficiente de alunos matriculados na série ou no curso que venha cobrir os 
custos, poderá o CONTRATADO extinguir a turma e/ou transferir o aluno para outra, na mesma 
série, ainda que em outro turno. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – A não aceitação por parte do(s) CONTRATANTE(S), dará o 
direito à devolução da matrícula, caso a decisão ocorra até o mês de fevereiro, ficando ainda 
isento do pagamento do mês citado, caso não permaneça o aluno na escola pelo motivo previsto 
nesta cláusula. 

CLÁUSULA  XIII  (CLIMATIZAÇÃO  DAS  SALAS)  –  O(s)  CONTRATANTE(S) 
declara(m)  ter  conhecimento  de  que  as  salas  de  aula  da  instituição  são  climatizadas  com 
condicionadores de ar, isentando o CONTRATADO de qualquer responsabilidade por eventuais 
problemas respiratórios que venham a ocorrer. 
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CLÁUSULA XIV (VALOR DO CONTRATO) – Este contrato tem o valor da anuidade 
escolar. 

CLÁUSULA   XV  (MULTA   POR   DESCUMPRIMENTO)  – Sem prejuízo do 
pagamento do que for devido e da indenização do dano, o descumprimento do presente contrato 
obriga o inadimplente ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) do seu valor. 

 

CLÁUSULA XVI (VIGÊNCIA) – O presente contrato vigorará desde a data de sua 
assinatura até o dia 30 (trinta) de dezembro de 2020, valendo para o respectivo ano letivo de 
2020. 

 

CLÁUSULA XVII (FORO) – As partes elegem para foro o da comarca de São Luís, 
para dirimir quaisquer divergências jurídicas que possam ocorrer, relativas ao presente contrato. 

 

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias, 
também assinado por duas testemunhas, a fim de que venha a surtir os efeitos legais e jurídicos, 
ainda assinadas por fiador e outro responsável pelo aluno beneficiário, se exigido pelo 
CONTRATADO. 

 

São Luís (MA), ....... de ...................................... de ........... 
 

 
............................................................ ............................................................. 

1º CONTRATANTE CONTRATADA 
N R L OLIVEIRA DA SILVA, 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA - ME 
 

............................................................. ............................................................. 

2º CONTRATANTE FIADOR 
 

Nome: .................................................. Nome: .................................................. 

Endereço: ............................................. Endereço: ............................................. 

............................................................ ............................................................. 

CPF: .................................................... CPF: ..................................................... 

Telefone: ............................................. Telefone: .............................................. 
 

 

............................................................. ............................................................. 

TESTEMUNHA CÔNJUGE DO FIADOR 
 

CPF: .................................................... Nome: .................................................. 

Endereço: ............................................. 

............................................................. ............................................................. 

TESTEMUNHA CPF: ..................................................... 

CPF: ..................................................... Telefone: .............................................. 

 


