TERMO DE COMPROMISSO INDIVIDUAL
COLAÇÃO DE GRAU OFICIAL – GRATUITA
Pelo presente instrumento, TERMO DE COMPROMISSO para a COLAÇÃO DE GRAU OFICIAL
GRATUITA, a ALFA FORMATURAS, com sede nesta capital do estado de São Paulo, à Rua Major
Ângelo Zanchi, 269/275 – Penha de França – CEP 03633-000 – CNPJ 03.459.287/0001-00, têm entre
si ajustado e acordado a prestação de serviços para a realização do evento de COLAÇÃO DE GRAU
OFICIAL – GRATUITA:

TERMO DE COMPROMISSO INDIVIDUAL
COLAÇÃO DE GRAU OFICIAL – GRATUITA
Pelo presente instrumento, TERMO DE COMPROMISSO para a COLAÇÃO DE GRAU OFICIAL
GRATUITA, a ALFA FORMATURAS, com sede nesta capital do estado de São Paulo, à Rua Major
Ângelo Zanchi, 269/275 – Penha de França – CEP 03633-000 – CNPJ 03.459.287/0001-00, têm entre
si ajustado e acordado a prestação de serviços para a realização do evento de COLAÇÃO DE GRAU
OFICIAL – GRATUITA:

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS:
Mestre de Cerimônia, Sistema de som, Telão (transmissão simultânea), Canudo para Certificado,
Homenagem aos Componentes da Mesa Solene, 01 Beca Americana (a título de comodato),
Recepcionistas, Decoração, Coordenador Geral da Solenidade.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS:
Mestre de Cerimônia, Sistema de som, Telão (transmissão simultânea), Canudo para Certificado,
Homenagem aos Componentes da Mesa Solene, 01 Beca Americana (a título de comodato),
Recepcionistas, Decoração, Coordenador Geral da Solenidade.

A ALFA FORMATURAS se obriga a realizar e/ou fornecer os itens contidos na relação de serviços
deste Termo de Compromisso, decritos no item acima.

A ALFA FORMATURAS se obriga a realizar e/ou fornecer os itens contidos na relação de serviços
deste Termo de Compromisso, decritos no item acima.

O FORMANDO se compromete a participar do evento de Colação de Grau Oficial, desde que não
haja nenhum impedimento por parte da ETEC.

O FORMANDO se compromete a participar do evento de Colação de Grau Oficial, desde que não
haja nenhum impedimento por parte da ETEC.

Não será permitida a entrada com máquinas fotográficas ou câmeras de vídeo (sejam formandos ou
convidados).

Não será permitida a entrada com máquinas fotográficas ou câmeras de vídeo (sejam formandos ou
convidados).

As fotos e o dvd, objetos da cobertura do evento, a cargo da Alfa Formaturas, serão oferecidos ao
Contratante, cuja aquisição será totalmente opcional.
Não serão oferecidas ou vendidas fotos avulsas. O formando ou responsável poderá descartar ou
recusar até 30% das fotos para álbuns com até 30 fotos no total, acima desta quantidade, o descarte
poderá ser de até 40% do total.

As fotos e o dvd, objetos da cobertura do evento, a cargo da Alfa Formaturas, serão oferecidos ao
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recusar até 30% das fotos para álbuns com até 30 fotos no total, acima desta quantidade, o descarte
poderá ser de até 40% do total.

CONVIDE SUA FAMÍLIA PARA PARTICIPAR DE UM MOMENTO INESQUECÍVEL

CONVIDE SUA FAMÍLIA PARA PARTICIPAR DE UM MOMENTO INESQUECÍVEL

Rua Major Ângelo Zanchi, 269/275 – Penha de França – São Paulo-SP
Fone: (11) 2093-0642 – E-mail: alfaformaturas@alfaformaturas.com.br
www.alfaformaturas.com.br

Rua Major Ângelo Zanchi, 269/275 – Penha de França – São Paulo-SP
Fone: (11) 2093-0642 – E-mail: alfaformaturas@alfaformaturas.com.br
www.alfaformaturas.com.br

Formando: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Formando: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Responsável: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Responsável: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

RG |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

RG |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

CPF | ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

CPF | ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Endereço: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Endereço: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Bairro: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Bairro: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

CEP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Cidade: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Fone Residencial: (___)|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Estado: |___|___|

Fone Celular: (___)|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

CEP |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Cidade: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Fone Residencial: (___)|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Estado: |___|___|

Fone Celular: (___)|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

E-mail: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

E-mail: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Regularmente matriculado(a) na ETEC |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Regularmente matriculado(a) na ETEC |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Formando-se no ano de |___|___|___|___| no mês |___|___| Curso |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Formando-se no ano de |___|___|___|___| no mês |___|___| Curso |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

SP, _______de _____________________de 2017.

SP, _______de _____________________de 2017.
______________________________________
De Acordo

______________________________________
De Acordo

