
 

PLANO DE ADESÃO  
  

Pelo Presente documento, o responsável financeiro pelo aluno descrito abaixo adere ao sistema de 

fornecimento de refeições a ser realizado pela SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A., inscrita 
perante o CNPJ/MF sob n° 49.930.514/0001-35 e Inscrição Estadual 110.368.794.12, com endereço 

Rua Abílio Soares, 452 – Paraiso/ SP.  O fornecimento será efetuado ao aluno nas dependências da 

Escola Santi e será regido como segue:  

  

Formas de Pagamento:  

  

Será enviado, toda primeira quinzena de cada mês, um Boleto Bancário referente ao mês vigente 

para pagamento todo dia 25 (vinte e cinco) de cada mês.  

  

Caso não ocorra o recebimento do boleto em até três dias úteis antes do vencimento, favor entrar em 
contato com o representante da Sodexo, através do e-mail: Sirlei.soares@sodexo.com. 
  

Para cancelamento e desistência do sistema de cobrança por boleto mensal, a comunicação deverá 

ser feita por escrito ou por e-mail à administração do Restaurante até o dia 20 do mês corrente, 

para que não seja gerada a cobrança do mês subsequente.  Email: cintia.pinesso@sodexo.com; 

Sirlei.soares@sodexo.com. 

  

Os boletos pagos com atraso terão a incidência de multa e juros de 1% ao mês.  

  

O não pagamento por prazo superior a 10 dias da data de vencimento implicará nas seguintes 

medidas : (i)  bloqueio do referido aluno ao acesso ao restaurante enquanto durar a inadimplência 

(ii)  inscrição do referido responsável no cadastro de inadimplentes (SPC, SERASA e outros). e (iii) 

protesto do boleto bancário.  

  

A fórmula para cálculo dos lanches será o valor unitário, multiplicado pela quantidade de dias letivos 

no mês de vencimento.   

  

Valores do serviço:  

  

Refeição (valor unitário) - R$17,30  

  

kit lanche (valor unitário) - R$8,90  

  

Este contrato obriga as partes e seus eventuais sucessores a qualquer titulo.  

** O cardápio do kit lanche e do almoço estará disponível no site da escola.   

  

CONTATO: e-mail: alimentacao@escolasanti.com.br  
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Av. Severo Dullius, 500 - São João   
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