
TERMO DE ADESÃO AO PLANO DE REFEIÇÃO
VIA SABOR

O presente TERMO DE ADESÃO tem por finalidade estipular regras para o fornecimento dos planos 
mensais das refeições pela empresa VIA SABOR.

O Via Sabor, se compromete a seguir o cardápio elaborado mensalmente pela responsável técnica e 
disponibilizado através de nossos canais de comunicação. Toda e qualquer alteração nos itens do cardápio 
por ausência de disponibilidade dos alimentos junto aos fornecedores serão adequados de acordo com as 
orientações da nutricionista do VIA SABOR.

O Responsável legal deverá informar no presente ato ou tão logo tenha conhecimento de eventuais 
alergias alimentares ou orientações médicas que precisarão ser seguidas pela equipe de alimentação.

Ao aderir ao Plano Mensal de refeições o consumidor tem ciência que obtém vantagem financeira em 
comparação com o valor unitário da refeição e que por se tratar de um preço fixo mensal não terá direito a 
reposições ou devolução na hipótese de falta, afastamento ou feriado, excetuando-se casos específicos em 
que previamente a cantina seja informada da ausência para que, em tempo, as refeições não sejam prepa-
radas.

O plano mensal será cobrado antecipadamente no dia 1 de cada mês e renovado automaticamente.

O Plano mensal poderá ser cancelado a qualquer momento pela família, bastando formalizar o cancela-
mento junto à Secretaria, até o dia 20 do mês.

Para o plano mensal não será cobrado no mês de julho e será cobrado proporcionalmente nos meses 
de dezembro e janeiro. Para os alunos que frequentarem os cursos de férias o pagamento irá ocorrer de 
acordo com o período que usufruir do serviço e frequentar as dependências da escola.

Ciente e de acordo:

__________________________________________

Nome:__________________________________________RG:___________________CPF:__________________
Ass.:

Planos e valores  - G2 ao 2º ano do Fund.
(  ) 5x na semana R$ 14,85/unitário (10% desc. Off)
(  ) 4x na semana R$ 15,20/unitário (8% desc. Off)
(  ) 3x na semana R$ 15,70/unitário (5% desc. Off)
(  ) 2x na semana R$ 16,00/unitário (3% desc. Off)
(  ) 1x na semana R$ 16,30/unitário (1% desc. Off)
*Valor do almoço avulso R$ 16,50

Alergias e Orientações Médicas:

Planos e valores  - 3º ano do Ensino Fund. ao Médio
(  ) 5x na semana R$ 19,35/unitário (10% desc. Off)
(  ) 4x na semana R$ 19,80/unitário (8% desc. Off)
(  ) 3x na semana R$ 20,40/unitário (5% desc. Off)
(  ) 2x na semana R$ 20,85/unitário (3% desc. Off)
(  ) 1x na semana R$ 21,30/unitário (1% desc. Off)
*Valor do almoço avulso R$ 21,50

Nome aluno: Sala: 
Responsável legal: CPF 
Endereço: RG 


