
CENTRO EDUCACIONAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE. 
EXTERNATO PEDACINHO DO CÉU.  

                      Rua:  Av. Lúcio Thomé Feteira, nº 2741 – Vila Lage – São Gonçalo – RJ – CEP 24.415-000 

  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA 2019  

 

ALUNO: _______________________________________________________________________________ 

ANO: ______________ NÍVEL: ___________________________________ 

TURNO: ____________ PLANO: (   ) 12 vezes     (   ) 11 vezes    (    ) 10 vezes 

 
CONTRATANTE: ________________________________________________________________________ 

NACIONALIDADE:________________ EST. CIVIL: ______________   PROF.: _______________________  

RG: ___________________  CPF:__________________  D. NAS.:  ___ /____ / _____ 

ENDEREÇO: ____________________________________________________________________________  

 

CONTRATANTE: ________________________________________________________________________ 

NACIONALIDADE:___________________ EST. CIVIL: _______________ PROF.: _________________ 

RG: ___________________  CPF:_________________________ D. NAS.:  ____ / ____ / _____ 

ENDEREÇO: ____________________________________________________________________________ 

 

CONTRATANTE: ________________________________________________________________________ 

NACIONALIDADE:___________________ EST. CIVIL: _______________ PROF.: _________________ 

RG: ___________________  CPF:_________________________ D. NAS.:  ____ / ____ / _____ 

ENDEREÇO: ____________________________________________________________________________ 

Declaro que escolhi o plano de pagamento acima indicado dentre aqueles oferecidos, nos termos da 
cláusula 7ª e da tabela de anuidades vigente para 2019, cujo resumo se encontra no fim deste 
contrato. X.x.x.x.x.x 

 
  ASS. CONTRATANTE  ________________________________________________________ 

 
 

ASS. CONTRATANTE  ________________________________________________________ 
 
 

ASS. CONTRATANTE  ________________________________________________________ 
 

CONTRATADA: Carlos e Maria de Lourdes Estabelecimento de Ensino entidade jurídica de direito 
privado, CNPJ nº 86.946.118/0001-22, mantenedora do Centro Educacional Carlos Drummond de Andrade, 
estabelecimento de ensino, sediado a Av. Lúcio Thomé Feteira, 2741, nesta cidade, neste ato representada 
pelo diretor Técnico Administrativo Professor Carlos Roberto Rodrigues de Figueiredo, brasileiro, casado, 
portador do CPF nº 250958207-06 e da Carteira de Identidade nº 1053236. 

Pelo presente, na melhor forma de direito e consoante todas as disposições legais expressas, fica 
ajustado o presente contrato de prestação de serviços educacionais entre as partes acima qualificadas, 
doravante denominadas CONTRATANTE e COLÉGIO, mediante as cláusulas pactuadas a seguir: 

1ª – DA RESERVA PRELIMINAR DE VAGA: O CONTRATANTE, neste ato, contrata os serviços 
educacionais a serem fornecidos pelo COLÉGIO ao ALUNO acima indicado, mediante o cumprimento 
integral das seguintes condições: 

1.1. A reserva preliminar de vaga somente será realizada mediante o preenchimento, assinatura e 
entrega ao COLÉGIO deste contrato juntamente com o pagamento da primeira parcela da anuidade e do 
fornecimento dos documentos necessários ao cumprimento das normas legais e pedagógicas, dentre os 
quais, ATESTADO MÉDICO LIBERATÓRIO PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS e, no caso de 
transferência, HISTÓRICO ESCOLAR. 



1.2. Nos casos de renovação, o CONTRATANTE, no ato da reserva preliminar da vaga para 2019, 
deverá apresentar o comprovante de pagamento das parcelas referentes ao ano letivo de 2018 vencidas até 
a data da inscrição, sendo que A CONFIRMAÇÃO DEFINITIVA DA RESERVA DE VAGA PARA 2019 É 
CONDICIONADA À QUITAÇÃO TOTAL DAS PARCELAS DA ANUIDADE DE 2018. 

1.3. Caso o CONTRATANTE fique em débito com qualquer uma das parcelas que compõem a 
anuidade de 2018, a confirmação definitiva da reserva de vaga do ALUNO só será procedida com a quitação 
do referido débito até a data de 30.12.2018, após o que estará cancelada a reserva preliminar da vaga, 
ficando à disposição do CONTRATANTE, para recebimento na secretaria da unidade, os valores pagos 
correspondentes à reserva. 

1.4. Nos casos de renovação, a inscrição na série e turno pretendidos SÓ ESTARÁ GARANTIDA SE 
RESPEITADO O PRAZO ESTABELECIDO NO CALENDÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA ALUNOS ANTIGOS, 
após o que, será respeitada a ordem geral de inscrições. 

1.5. Ao COLÉGIO RESERVA-SE O DIREITO DE CANCELAR TURMAS CASO O NÚMERO DE 
INSCRIÇÕES SEJA INSUFICIENTE PARA VIABILIZAR ECONOMICAMENTE A SUA MANUTENÇÃO. 

1.6. Não sendo possível o remanejamento do aluno em face da inexistência de vagas em outros 
horários, ou ainda, em face da discordância do CONTRATANTE, este terá direito à restituição integral dos 
valores pagos. 

2ª – DA DESISTÊNCIA: O CONTRATANTE poderá desistir no prazo de 10 (dez) dias contados da 
assinatura deste contrato, tendo direito à devolução de qualquer importância porventura paga, ficando 
rescindido de pleno direito o ajuste. 

2.1. Decorridos 10 (dez) dias da assinatura deste contrato e até antes do início das aulas, será 
cobrada do CONTRATANTE desistente uma multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) da primeira 
parcela da anuidade, para cobertura dos custos administrativos de processamento e reestruturação de 
turmas, ficando garantida a devolução integral de outros valores referentes às parcelas da anuidade 
eventualmente antecipadas. 

2.2. A DESISTÊNCIA DO CURSO APÓS O INÍCIO DAS AULAS NÃO DARÁ DIREITO À 
DEVOLUÇÃO DE QUALQUER VALOR JÁ PAGO, gerando outros sim para o CONTRATANTE a obrigação 
do pagamento da MULTA RESCISÓRIA prevista no item 18.1 da CLÁUSULA 18ª deste contrato. 

3ª – DOS SERVIÇOS CONTRATADOS: O presente contrato, uma vez confirmada a matrícula, 
obriga o COLÉGIO, durante o período de permanência do ALUNO dentro do estabelecimento, a ministrar o 
ensino através de aulas e demais atividades escolares em salas adequadas ou em outro local que o 
COLÉGIO indicar, tendo em vista a natureza do conteúdo e da técnica pedagógica que se fizer necessária, 
devendo o plano de estudos, programas, currículo e calendário estarem em conformidade com o currículo 
oficial obrigatório no período letivo de 2019. 

3.1. As aulas a serem ministradas compreendidas no valor da anuidade são aquelas referentes ao 
cumprimento do currículo obrigatório oficial. 

3.2. Aulas extras de apoio para ALUNOS que estejam em recuperação, bem como, aulas de reforço, 
assim denominadas como aquelas a serem eventualmente ministradas com o fim de rever as matérias já 
aplicadas no decorrer do ano e o ensino de disciplinas em dependência, serão cobradas à parte, de acordo 
com tabelas de preços à disposição na secretaria na época própria. 

3.3. A responsabilidade do COLÉGIO pela guarda do ALUNO se restringe à sua presença no interior 
do estabelecimento no horário de aulas do turno frequentado pelo mesmo, devendo o CONTRATANTE 
providenciar assistência e transporte para a locomoção do ALUNO fora dos muros do COLÉGIO nos horários 
de entrada e saída, quando a direção do estabelecimento lhe comunicar ocorrência de acontecimentos 
extraordinários ou em caso de punição disciplinar severa, que importe na suspensão do ALUNO. 

3.3.1. A tolerância para permanência do aluno após o término do horário das aulas deverá ser de no 
máximo 30 minutos. Esgotando-se este prazo o CONTRATANTE ficará responsável pelo pagamento de R$ 
20,00 (vinte reais) a primeira hora e R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos) a cada 30 minutos 
subsequentes. 

3.3.2. O estabelecimento de ensino se exime de responsabilidade do transporte escolar praticado por 
terceiros. 

3.3.3. A tabela para os Serviços Educacionais de 2019 segue abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. O VALOR DA ANUIDADE ESCOLAR NÃO INCLUI o fornecimento de material didático, 

uniforme, apostilas, material de uso individual, meios de transporte, lanches, passeios, visitas, atividades 

 

Matrículas 

2019 

Maternal II  

Pré-Escolar I  

Pré-Escolar II  

1° ao 5º Ano 

do Ens. Fund. 

1° ao 5º Ano 

do Ens. Fund. 

6º ao 9º Ano 

do Ens. Fund. 

Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã 

Valor da anuidade R$ 4.038,86 R$ 5.077,56  R$ 5.383,74  R$ 5.722,27  R$ 7.173,84 



extracurriculares, pesquisas, assistência psicológica e médica, serviços administrativos, fornecimento de 
declarações e históricos, publicações e outros serviços. Os serviços extraordinários efetivamente prestados 
ao ALUNO, dos quais citamos, exemplificativamente: declarações, estudos de recuperação, adaptação e 
dependência, segunda vida de boletins de notas, segunda via de histórico escolar, segunda via de documento 
de conclusão, segunda via de transferência, segunda via do boleto (carnê), alimentação e transporte escolar, 
serão cobrados à parte. O CONTRATANTE declara que teve conhecimento dos valores cobrados por estes 
serviços extraordinários, conforme tabela disponível na secretaria da Escola. 

3.5. O CONTRATANTE SE OBRIGA A ADQUIRIR, na época própria, todo o uniforme oficial do 
COLÉGIO e o material didático e paradidático indicado pelos professores com vistas ao regular 
desenvolvimento do processo pedagógico. 

4ª – DA DEPENDÊNCIA: Caso o aluno matriculado no segmento 2 (dois) do ensino fundamental (do 
6º ao 9º ano) não obtenha aprovação no ano de 2018, em até duas disciplinas, será automaticamente 
matriculado, no ano de 2019, no ensino de progressão parcial (dependência) em horário diverso do 
turno do seu curso regular quando estiveram preenchidas as condições impostas pelo Regimento 
Interno do Colégio. 

4.1. A dependência será ministrada através de aulas e demais atividades escolares, devendo o plano 
de estudos, programas, currículo e calendário estarem em conformidade com o currículo oficial obrigatório, do 
período letivo de 2019. 

4.2. O custo da dependência será nos termos da tabela de anuidade disponível na Secretaria do 
COLÉGIO, juntamente com a parcela do curso regular, a partir do mês de março de 2019. 

4.3. A prestação de serviços no curso de dependência é regulamentada pelas regras estabelecidas 
no regimento interno do Colégio. 

4.4. CASO NÃO OPTE PELA DEPENDÊNCIA, o contratante deverá se dirigir à secretaria do 
COLÉGIO para providenciar a matrícula na série em repetição. 

5ª – DO PLANEJAMENTO DO ENSINO E DO REGIMENTO ESCOLAR: Cabe exclusivamente ao 
COLÉGIO, sem ingerência do CONTRATANTE, o planejamento e orientação técnica sobre o ensino, fixação 
de calendário, organização, montagem, remanejamento e indicação de turmas, períodos, atividades, 
recessos, férias, carga horária, reuniões de pais, provas e outros eventos pedagógicos; indicação e 
substituição dos profissionais, estabelecimento de normas disciplinares e orientação psicopedagógica. 

5.1.  Ao firmar o presente contrato o CONTRATANTE declara que tem conhecimento prévio do 
Regimento Escolar e das instruções específicas, que lhe foram apresentados e que passam a fazer parte 
integrante do presente contrato, submetendo-se às suas disposições, bem como das demais obrigações 
decorrentes da legislação aplicável à área de ensino. Independentemente do acima declarado, o Regimento 
Escolar e demais instruções estarão à disposição do CONTRATANTE para consulta, no endereço da 
CONTRATADA. 

5.2. Obriga-se o CONTRATANTE a fazer com que o aluno cumpra o calendário escolar e horários 
estabelecidos pela CONTRATADA, assumindo total responsabilidade pelos problemas advindos da não 
observância destes. 

5.3. O CONTRATANTE está ciente da obrigatoriedade do uso completo do uniforme escolar por 
parte do aluno, bem como a aquisição de todo o material escolar exigido, assumindo inteiramente a 
responsabilidade por qualquer fato que venha a prejudicar o ALUNO pelo descumprimento desta obrigação. 

5.4. O não comparecimento do aluno aos atos escolares ora contratados não exime do pagamento, 
tendo em vista a disponibilidade do serviço colocado ao CONTRATANTE. 

6ª – DO PRAZO: O presente contrato, uma vez cumprido integralmente o disposto na cláusula 1ª, 
regula a prestação de serviços ora contratada pelo ano letivo de 2019, nos termos do calendário escolar e 
atendendo ao estabelecido pela Secretaria de Educação. 

7ª – DO PAGAMENTO: Como contraprestação pelos serviços acima mencionados para o ano letivo, 
o CONTRATANTE, que tiver a inscrição confirmada nos termos da cláusula 1ª pagará o valor da 
ANUIDADE dividido em parcelas conforme indicado no início do presente contrato, dentre os planos 
de 12 (DOZE), 11 (ONZE) ou 10 (DEZ) VEZES, de acordo com a data de inscrição e turno escolhidos, 
sendo que a primeira parcela será paga no ato da inscrição e as demais mensalmente entre janeiro e 
dezembro de 2019 até a final quitação. 

7.1. Os descontos são calculados sobre o valor cheio da mensalidade e não são cumulativos, 
prevalecendo somente o desconto incidente de acordo com o dia do pagamento. 

7.2. Em não havendo pagamento até o dia 05/10/15 (CINCO/DEZ/QUINZE) de cada mês, o 
CONTRATANTE perderá o direito a todo e qualquer tipo de desconto até então concedido sobre a parcela, 
incluindo-se aí os descontos concedidos para pagamento antecipado dentro do mês em decorrência de 
deferência especial da diretoria do COLÉGIO. 

 
 
 



7.2. A fim de motivar e recompensar a adimplência do CONTRATANTE, a CONTRATADA, por mera 
liberalidade, oferece a seguinte tabela de descontos, a serem honrados até as seguintes datas: 

 

PAGAMENTO ATÉ VALOR DE 

Dia  R$ 

Dia  R$ 

Dia 30 R$ 

 
7.3. As parcelas poderão ser pagas pelo CONTRATANTE em qualquer banco participante do 

sistema nacional de compensação impreterivelmente até o vencimento final (dia 30 de cada mês) através de 
boletos bancários. 

7.4. Os boletos serão entregues aos responsáveis mensalmente. 
7.5. Ocorrendo atraso, o CONTRATANTE arcará com a atualização monetária do período de atraso, 

calculada com base no IPC-RJ da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo, 
acrescentando-se ainda multa de 2% (dois por cento) sobre o total, devida sempre que o pagamento ocorrer 
após o dia 30, e juros de 1% (um por cento) ao mês pro rata a partir do primeiro dia de atraso. 

7.6. Qualquer recebimento feito pelo COLÉGIO fora dos prazos e condições convencionados neste 
contrato será por mera tolerância e não induzirá em renovação ou exoneração do mesmo. 

7.7. Poderá a CONTRATADA, para a cobrança de seu crédito, fazer inscrever o nome do 
CONTRATANTE em bancos de dados cadastrais (SPC/DPC) e valer-se de firma especializada, sendo que 
neste caso o CONTRATANTE inadimplente responderá, também, por honorários a esta devidos, com iguais 
direitos ao CONTRATANTE frente às obrigações não cumpridas pela CONTRATADA. 

7.8. O pagamento das obrigações financeiras do CONTRATANTE comprovar-se-á mediante 
apresentação de declaração, recibo ou carnê que individualize a obrigação quitada. 

7.9. A CONTRATADA poderá valer-se do contrato, apurada a inadimplência do CONTRATANTE e a 
efetiva prestação do serviço pela CONTRATADA, para emitir e, se for o caso, protestar duplicatas e letras de 
câmbio de prestação de serviço, tudo em conformidade com a legislação vigente. 

7.10. Parcela com 30 dias de vencida o CONTRATANTE poderá ser incluído no banco de dados dos 
SPC/Serasa, após a prévia comunicação com base na Lei Estadual 3244/1999. 

7.11. Os comprovantes de pagamento de mensalidades devem ser guardados pelo CONTRATANTE 
para realização da renovação da matrícula, ou eventuais solicitações do Setor Financeiro do Colégio.  

7.12. A falta ou não comparecimento do ALUNO às aulas não exime ao CONTRATANTE o 
abatimento das mensalidades, tendo em vista que os serviços estão à disposição no decorrer de todo ano 
letivo. 

7.13. Quaisquer benefícios concedidos pelo COLÉGIO ao CONTRATANTE, tais como bolsa de 
estudos, descontos de qualquer natureza, incluindo-se aí aqueles concedidos para pagamento antecipado da 
anuidade, etc, não geram direito adquirido para o CONTRATANTE, SENDO VÁLIDOS SOMENTE PARA O 
ANO DE 2019, nos termos e condições expressos neste contrato. 

8ª – DO REAJUSTE DA ANUIDADE EM PARCELAS: O índice de reajuste das parcelas que 
compõem a anuidade será de acordo com a planilha de custo realizada pela empresa. 

8.1.  Nos termos da legislação aplicável, caso o COLÉGIO seja obrigado ao pagamento de impostos, 
à contribuições ou a qualquer outro tributo, à taxa ou à tarifa a que até então não estava obrigado, inclusive 
valores referentes a sobretaxas instituídas pelo Poder Público em decorrência de racionamento de energia e 
outros fatos que caracterizem força maior, poderá incluir no total da ANUIDADE do ano letivo de 2019 as 
despesas com o recolhimento daqueles encargos, acrescendo-se no valor das parcelas vincendas do plano 
de pagamento escolhido pelo CONTRATANTE. 

9ª – DAS NORMAS DISCIPLINARES: É parte integrante deste contrato o conjunto de NORMAS 
DISCIPLINARES que segue na agenda, obrigando-se o CONTRATANTE a orientar o ALUNO sob sua 
responsabilidade acerca do seu cumprimento. 

10ª - A CONTRATADA não estará obrigada a renovar a matrícula do beneficiário do 
CONTRATANTE, para o período letivo posterior, caso este não tenha cumprido rigorosamente as cláusulas 
do presente contrato. 

11ª - O CONTRATANTE cede, gratuitamente, o direito de imagem do beneficiário (aluno), do qual é 
responsável legal, para figurar, individualmente ou coletivamente, em campanhas institucionais ou 
publicitárias da CONTRATADA, para todos os efeitos legais, observada a moral e os bons costumes; bem 
assim os direitos autorais por trabalhos escolares de qualquer natureza, para publicação em jornais, livros e 
impressos da CONTRATADA e apresentação em feiras, exposições e eventos da natureza escolar1. 
________________ 

1”(tratando-se de folder destinada a veicular propaganda do réu apenas em suas dependências e por ocasião das palestras por ele 

realizadas, o conteúdo publicitário, pois, a boa imagem daqueles que lá exercem seu labor, como não há também qualquer insinuação de caráter 

pejorativo ou ofensivo a honra ou a imagem daqueles que integram o seu corpo docente” AP Cível 49.668/2006 Desembargador Relator Maldonado 

de Carvalho, 1ª Câmara Cível, julgado em 31/10/2006 



12ª - As partes comprometem-se a comunicar, reciprocamente, por escrito e mediante recibo, 
qualquer mudança de endereço sob pena de serem consideradas válidas as correspondências enviadas aos 
endereços constantes do presente instrumento, inclusive para os efeitos da citação judicial. 

 
13ª - A CONTRATANTE compromete-se a comunicar expressamente à CONTRATADA, sobre a 

existência e o teor de decisões judiciais que venham a alterar o regime de guarda do beneficiário, não se 
responsabilizando a CONTRATADA por quaisquer situações que resultem da não observância da presente 
cláusula. 

 
14ª - O CONTRATADO não se responsabilizará por pertences trazidos pelo ALUNO para o interior 

da escola, em quaisquer de suas dependências, não limitados a, telefones celulares, máquinas fotográficas, 
aparelhos de reprodução de músicas, dinheiro, bem como de materiais relacionados ao objeto deste 

instrumento, tais como, exemplificativamente, material didático, material de uso individual e peças de 
uniforme. 

 
15ª - O CONTRATANTE fica ciente que o COLÉGIO não presta qualquer tipo de serviço em relação 

a estacionamento, vigilância ou guarda de veículos automotores de qualquer natureza, bicicletas e outros 
tipos de transporte, portanto, não assumindo para si a responsabilidade de indenizações por danos, furtos, 
roubos, colisões e etc. que venham ocorrer nos pátios internos e/ou circunvizinhos cuja responsabilidade será 
exclusivamente de seu condutor e/ou proprietário. 

 
16ª - O CONTRATANTE exime o COLÉGIO de qualquer responsabilidade quanto à guarda e/ou 

ressarcimento dos bens previstos nesta cláusula. Fica ciente o CONTRATANTE, ainda, de sua 
responsabilidade pela reparação de quaisquer danos ocasionados pelo ALUNO ao patrimônio do COLÉGIO, 
em atividade nas dependências da escola ou fora dela, quando em eventos externos patrocinados pelo 
mesmo, ou a TERCEIROS, sejam estes de natureza pessoal, moral ou material. 

 
17ª - O COLÉGIO não se responsabiliza pelos objetos que o ALUNO venha a utilizar em seu corpo, 

como brincos, piercings, correntes, anéis ou outros, bem como por eventuais danos que a utilização dos 
mesmos possam provocar a si próprio ou a outro ALUNO, devendo tais objetos serem retirados no horários 
de Educação Física ou da prática de atividades escolares e/ou intervalos, responsabilizando-se o 
CONTRANTATE por qualquer dano que esses objetos venham a causar. 

 
18ª – DA RESCISÃO: O presente ajuste poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 
 
18.1. Pelo CONTRATANTE por desistência formal, para fins de transferência ou não, a ser 

comunicada por FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO específico para tal fim, disponível na secretaria do 
COLÉGIO. 

 
18.2. Pelo COLÉGIO por desligamento do ALUNO por infração de NORMAS DISCIPLINARES 

nos termos do REGIMENTO ESCOLAR ou pela ocorrência das hipóteses do item 1.4 da cláusula 1ª, 
cujo fato ocorrido deverá ser apurado até 21.12.2018, ou do item 1.5 da mesma cláusula. 

 
18.3. Na hipótese do item 18.1 acima fica o CONTRATANTE obrigado a pagar, a título de MULTA 

RESCISÓRIA, o valor correspondente a uma mensalidade cheia, além do valor pro rata da parcela do mês 
em que ocorrer o evento, juntamente com outros débitos eventualmente existentes, corrigidos na forma do 
item 7.7 da cláusula 7ª, independentemente da frequência do ALUNO no decorrer do curso. 

 
19ª – DA COBRANÇA JUDICIAL: Serve o presente contrato como título executivo hábil para 

cobrança judicial dos débitos eventualmente gerados em decorrência do não pagamento das parcelas 
vencidas.  

 
19.1. Os contratados responderão, solidariamente, pelo compromisso da adimplência das 

mensalidades, na forma dos artigos 265 e 275 do Código Civil. 
 
20ª – DO CONTRATO DE PERÍODO INTEGRAL 
Aplicar-se-ão todas as cláusulas deste instrumento, nas devidas proporções, também para o 

Contrato de Prestação de Serviços do Sistema de Período Integral, a ser assinado por meio de Contrato 
Aditivo. 

 



21ª – DA SUCESSÃO E DO FORO: As partes contratantes atribuem ao presente contrato plena 
eficácia e força executiva judicial e fica eleito o foro de São Gonçalo – R.J., para dirimir as dúvidas que o 
presente contrato possa suscitar. 

E por estarem as partes de acordo com todos os termos e condições do presente instrumento, 
assinam o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para 
que produza seus jurídicos efeitos. 

21ª – DOS CASOS OMISSOS: A direção do COLÉGIO permanece à disposição para dirimir demais 
dúvidas. 

 
São Gonçalo, ______ de _______________________ de 20 ______. 

 
 
 
__________________________________________ 
CONTRATANTE – Responsável 
                       
__________________________________________                      
CONTRATANTE – Responsável                       
 
_________________________________________       ___________________________________________ 
CONTRATANTE – Responsável                     CONTRATADA – C. E. Carlos Drummond de Andrade 
 
 
Testemunhas: _________________________________  CPF ______________________________ 

 

              _____________________________________  CPF__________________________________ 


