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CONTRATO DE ADESÃO INDIVIDUAL FORMATURA DA FALC  2018 
 

Pelo presente contrato e na melhor forma de direito, entre as partes, de um lado PRÓ - ART’S Fotos e 
Eventos com sede na Rua Pangauá, nº. 604 - Vila Ré - São Paulo - SP, designada como contratada pelo 
formando do primeiro semestre de 2018 para execução dos serviços abaixo relacionados para 

participação de no mínimo 60 participantes (caso não atinja o número de participantes, poderão ser feitas 
alterações mediante negociação com a comissão de formatura em comum acordo com a empresa, ou fará 
o reembolso dos valores já pagos) como segue: TURMAS UNIFICADAS 07/2018. 

 
BAILE  DE  GALA:  
 Locação do Salão: Clube Espéria, Golden House ou local a definir.  

 Contratação: Banda ou DJ dependendo do espaço e número de formandos. 

 Iluminação coreográfica para um acompanhamento e colorido especial do baile. 

 Decoração floral do Hall de entrada e montagem de cenários com estúdio fotográfico para fotos com 

familiares e convidados, com flores naturais da época, com puffs ou castiçais nas mesas, fornecimento de 
toalhas para as mesas, decoração planejada pelo nosso departamento de eventos.  

 Contratação do Mestre de Cerimônias para chamada da valsa. 

 Serviços de Relações Públicas para coordenação do Evento e orientação dos formandos para valsa.  

 Contratação de Recepcionistas especializadas para orientação de formandos e seus convidados. 

 Equipe de Segurança composta por homens qualificados para o evento.  

 Recolhimento do ECAD (Direitos Autorais).  

 Serviço de portaria constituído por 01 (um) homem e 01 (uma) mulher.  

 Distribuição de uma rosa por ocasião da valsa.  

 Distribuição de 01 (uma) mesa por formando de acordo com o mapa do salão (desde que o formando 

tenha até 10 convidados,  pois as mesas são com 10 lugares caso o formando não adquira mais convites 
extras estará dividindo a mesa com outro formando). 

 Fornecimento das Posses de mesa (porta retrato 10X15 com a foto de cada formando).  

 Sky paper ( chuva de papel picado). 

 Contratação Coquetel para todos convidados, servindo vários canapés, salgados diversos, 

refrigerante, cerveja, água mineral, batida de frutas, mesa de frios, cantinho mineiro,  01 massa com dois 
tipos de molho, café colonial no final do evento.  

 Contratação de 01 Telão para projeção simultânea do evento, e apresentação de filmagens realizadas 

anteriormente e apresentação das melhores imagens da filmagem simultânea. 

PRODUTOS: 
 Fornecimento Kit festa para os formandos (plumas, néons, óculos, chapéu, tiaras...) 

 Distribuição de 03 Convites individuais para o baile para cada formando, sendo 01 para seu próprio 

uso. 

 Distribuição de 05 Convites de participação para Colação Oficial por formando com a foto do grupo 
no tamanho 15x21 para recordação. 
 
Formando(a):_____________________________________________________________________ 
 
 

RG:_____________________________CPF:___________________________________________  
 
E-mail:__________________________________________________________________________   

 
Curso:_____________________________ Período:     (     ) Manhã       (      ) Tarde          (    )  Noite 
 
Endereço:___________________________________________Nr.______ Apto.______Bloco_____ 
 
 

Bairro____________________________ Cidade:________________________Estado:__________ 
 
 

Cep:________________________ Tel.res._____________________ Tel.com._________________ 
 
Cel._____________________   Operadora._____________       Data de nasc.______/_____/_____  
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FORMAS DE PAGAMENTO 
(     ) Cheques pré-datados. (nominal a PRÓ - ART’S Fotos e Eventos)   
(     ) Boleto Bancário. (ficha de compensação pago em qualquer banco até a data do vencimento) 
(   ) Cartão de crédito. (elo, Cielo, Visa, Master Card e outros, exceto Hipercard), consultar o 
número de parcelas com a empresa.  
 
Com a primeira parcela para _____/_____/ 2017, e as demais no mesmo dia nos meses 
subsequentes, sendo que, a última parcela tenha vencimento até 15/07/2018 para o baile. 
 

SÓ COLAÇÃO DE GRAU :  (     ) À vista R$ 100,00               
 

BAILE DE GALA:                 (     ) À vista R$ 700,00              (     ) Parcelas fixas até 15/07/2018 
 

Haverá um custo operacional de acordo com o número de parcelas 

OBS IMPORTANTE:  
1- No caso de rescisão contratual por parte do formando que aderir a este contrato coletivo, o mesmo 

pagará multa de 50% do valor do contrato. O aluno que for retido por nota, será ressarcido em 
100% do valor pago desde que seja comprovado pela Instituição. 

 
2- A cobertura fotográfica e filmagem em digital dos Eventos ficarão por nossa inteira 

responsabilidade e exclusividade, será feita por nossa equipe altamente especializada, realizando 
um trabalho de primeira qualidade, com equipamento de última geração. 
 

3- Esse trabalho é feito totalmente sem compromisso, oferecendo a cada formando a possibilidade de 
adquirir ou não seu Álbum de formatura e DVD, adquirindo o álbum à empresa não aceitara 
devolução por ser material de fácil reprodução. 
 

4-  O preço de cada foto no tamanho 24X30 será R$ 23,00 a encadernação R$ 200,00 e o vídeo DVD 
R$ 200,00, estes valores sofrerão reajustes nas vendas parceladas, o formando poderá descartar 
até 30 % das fotos contidas em seu álbum. 
 

5- Direito de imagem: Concordo com o direito de imagem e autorizo a PRÓ ART´S FOTOS E 
EVENTOS, a utilizar para fins de divulgação e marketing, minhas imagens tanto da Instituição de 
Ensino como da Empresa, sem que haja qualquer ônus ou objeção quanto à autorização do 
material utilizado. 

 
 Caso o formando queira convites extras o valor será de R$ 180,00 cada, podendo ser 

adquiridos junto às parcelas da formatura. Crianças até 07 anos não pagam, a partir 
desta idade pagam convite integral. 
 

 Obs.: Caso não sejam solicitados os convites extras juntamente com este pacote, o mesmo 
somente poderá ser adquirido nos plantões financeiros com datas a serem agendadas com 
a comissão de formatura. 

      
       Gostaria de mais ________ (_______________________) convites extras. 
 
 
 _______________________________________           _________________________________ 
 
  PRO ART’S FOTOS E EVENTOS S/C LTDA                                CONTRATANTE  
               CNPJ 00.594.035/0001-04                                            
                                                                  CARAPICUÍBA, ____de __________________ de 2017. 
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