Contrato de Prestação de Serviços Turísticos

CONTRATANTES________________________________________RG________CPF______________

CONTRATADA: Livre Expedições ecoturismo e turismo de aventura representado por Fernando
Torres Ferreira Dias agencia de viagens, com sede na Rua NC-16 Qd.22 LT.30 Setor Bela Vista,
Palmas CEP 77064688, no Estado do Tocantins inscrito no CNPJ sob o N° 15.381.782/0001-23 e
registrado no Cadastur sob o N° 27.049434.10.0001-6 representado na forma deste contrato social.
As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Turismo, que
se regerão pelas clausulas seguintes e pelas condições descritas no presente.
DO OBJETO DO CONTRATO
Clausula 1ª. O presente contrato tem como objeto, a prestação, pela CONTRATADA, à
CONTRATANTE, dos serviços na área de turismo, especificado na forma de Expedição Jalapão de 04
(quatro) dias sendo incluso 02 (duas) estadas em pousada na cidade de Mateiros, com 02 (dois)
almoços, 02 (dois) jantares e um lanche (pic-nic), mas transporte terrestre e taxa de visitação para
atrativos turísticos.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Clausula 2ª. A CONTRATADA ira disponibilizar seus serviços através do serviço turístico, sendo
transporte terrestre, hospedagem e alimentação.
Clausula 3º. A viagem seguira o seguinte cronograma:
a) Viagem no território nacional, por meio de transporte terrestre prestado através de
caminhoneta tipo 4x4, com saída no ___Dia ______, e finalizando no dia ____ de _______
de 2013.
b) O CONTRATANTE ficara hospedado na Pousada dos Buritis na cidade de Mateiros, e na
Pousada Planalto em Ponte Alta, em quartos individual/duplo/triplo com direito o café da
manha, e conhecera os atrativos: cachoeiras da Sussuapara, Velha, Formiga, soninho e dos
seguintes atrativos Dunas, Fervedouros, Prainha do rio Novo e Borges, Serra da catedral,
Morro vermelho, Pedra Furada e povoado da Munbuca.
Clausula 4º. Será dever a CONTRATADA prestar conta de todo o serviço que lhe tenha sido confiado
e das despesas que teve em decorrência de eventual situação calamitosa.
Clausula 5º. E de responsabilidade da Contratada o fiel cumprimento de todos os serviços incluídos
neste pacote, tal como ajustados neste contrato, ressalvadas as hipóteses de imprevistos oriundos
de caso fortuito e força maior que ocorram com as empresas especializadas na execução dos
mesmos (transporte terrestre, alimentação, hospedagem etc.) em conformidade com o art.393 do
Novo Código Civil, que estabelece a não responsabilidade por inexecuções decorrentes de caso
fortuito e força maior.

A Livre Expedições não se responsabiliza pela perda, roubo, extravio ou danos que possam sofrer
durante a viagem, por qualquer causa, incluindo sua manipulação em traslados e passeios, quando
estes serviços existirem.
DO PAGAMENTO
Clausula 6º. De acordo com a prestação dos serviços relacionados neste contrato, o CONTRATANTE
pagará a CONTRATADA, o valor de ___________por pessoa seguinte forma:
a) O CONTRATANTE fez pagamento de uma entrada no valor de R$ 30% por meio de
deposito.
b) O restante do pagamento poderá ser dividido em 07 parcelas sendo todas de valor igual
totalizando o valor total de
CANCELAMENTO

Clausula 7º. Se, no caso de recisão por iniciativa do CONTRATANTE, este não puder participar de
outra expedição organizada pela CONTRATADA ou ser substituída por outra pessoa que possa
preencher seu lugar na viagem, cancelamento ate 20 dias antes da viagem, devolução integral, ate
15 dias antes da viagem, devolução de 80% do total, ate 10 dias antes da viagem, devolução de
50% do total, e menos de 05 dias da viagem, não haverá devolução.
RESCISÃO
Clausula 8º. Este contrato ficara rescindido quando:
Á partir do momento em que qualquer uma das partes fizer comunicação por escrito da desistência
na realização ou participação na excursão.
PRAZO DE VIGÊNCIA E FORO
Clausula 9º. O prazo deste contrato terá inicio em ____de __________ de 2013 e termino em
_____de________ de 2013.
Clausula 10º. Fica estabelecido pelas partes que o foro escolhido é da comarca de Palmas, podendo
ser renunciada qualquer outro, para resolver as controvérsias que eventualmente surjam deste
contrato.
Por estarem assim justos e contratados, firma o presente instrumento, em duas vias de igual teor.
Palmas

de ____________ de 2013.

____________________________
Contratante

_____________________________
Contratada

