
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

De um lado Scan-Suisse, inscrita no CNPJ/MF sob o nº56.781.917/0001-25, com sede na Av. Morumbi, 8509, 5º andar – Cj. 53, CEP 04703-004 - Brooklin Paulista - 
São Paulo - SP, denominada Contratada;       
de outro lado ..................................., portador da Cédula de Identidade RG nº ........................... e inscrito no CPF/MF sob o nº ............................., residente e domiciliado 
................................................................., denominado Contratante. 
  

..................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ................................com sede na .........................................., representada por 

....................................................., que na qualidade de Agente de Viagens, desde já se compromete com a fiel divulgação e orientação detalhada sobre os destinos e 
serviços ora adquiridos, bem como pela anuência   às Condições Gerais e específicas dos mesmos, conforme determina a legislação competente. 

1. Condições Específicas 

O Contratante tem ciência de que a Contratada atua simplesmente como intermediária na contratação de serviços turísticos nacionais e internacionais, razão pela 
qual, nos limites de suas atribuições, atende aos princípios do Código de Defesa do Consumidor e das deliberações da Embratur. 

2. Do Objeto 

O Contratante contrata a Contratada, para estruturação e adequação de viagens de turismo, com datas, serviços e fornecedores conforme serviços descritos abaixo, 
ou no caso de GRUPOS, conforme descritos em documento denominado Confirmação de Serviços/Condições Específicas:  

 
Respondendo por si, seus representados/acompanhantes conforme abaixo: 
 
 
3. Do Preço 
Pela aquisição dos serviços supramencionados a   Contratada recebe do Contratante o valor de ..................................................................., referente a quitação do 
valor contratado conforme recibo. A declaração é válida somente mediante apresentação de recibo. 
 
                                                                                                                                                                              
Estando os preços dos serviços indexados em qualquer moeda que não seja o Real, todos os pagamentos ou eventuais reembolsos serão feitos considerando-se o 
câmbio para conversão de moeda na data do efetivo pagamento da contratação da viagem. 
O Contratante tem ciência/concorda que para condição de parcelamento, o crédito somente será concedido mediante a aprovação de cadastro, bem como declara sua 
ciência/anuência com a cessão de créditos e/ou a transferência dos títulos por endosso, em decorrência do financiamento obtido para realização da viagem ora 
contratada, consoante a disposto no arts. 286, 287 e 290 da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro). 
A inadimplência de quaisquer parcelas de pagamento será objeto de processo usual de cobrança, e permitirá à Contratada cancelar os serviços confirmados antes ou 
após início da viagem, sem que disso lhe decorra   qualquer responsabilidade de ressarcimento ou reembolso dos serviços não utilizados. 
 
O preço pago pela viagem inclui tão somente os serviços e taxas descritos no item nº 2, ficando sob exclusiva responsabilidade do Contratante quaisquer outros que 
ali não constem. 
 
4. Disposições Gerais  
 
Estando a Contratada responsável pela adequação de serviços e não pela execução dos mesmos, em caso de qualquer alteração proposta pelos respectivos 
fornecedores serão informadas ao Contratante em até 72 horas antes do embarque, conforme prevê legislação competente (D.N Embratur 161), podendo ser aceita ou 
não, cabendo reembolso conforme regra de cada Fornecedor. 
O Contratante declara que conhece as Condições Gerais (Anexo) do presente programa de viagem para o que oferece sua total anuência, aderindo contratualmente 
e juntando-as ao presente documento, devidamente assinadas. 
Para reembolsos de serviços, quando couberem, fica desde já sub-rogado à Contratada, os direitos do Contratante contra o Fornecedor do respectivo serviço. 
O efetivo pagamento do reembolso num prazo de até 60 dias, dando o Contratante total quitação aos valores, seja pela Contratada,seja pelo Fornecedor. 
Concorda desde já o Contratante que em casos de cancelamento, qualquer que seja o motivo e mesmo que justificado, a Contratada terá direito de reter 20% (Vinte 
porcento) do valor total, à título de taxa administrativa, além das multa/taxas cobradas pelos Fornecedores conforme as Condições Gerais (Anexo). 
 
5. Do Foro 
 
Para dirimir toda e qualquer dúvida proveniente da aplicação do presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo e/ou no domícilo do Contratante 
renunciando a todos e quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. 
As partes declaram que leram, entenderam, concordam e aceitam todos os itens constantes deste contrato, fazendo parte deste as condições específicas descritas nas 
Condições Gerais em anexo. 
 
 
São Paulo, 13 de Julho de 2015 
 
________________________          _______________________              _______________________               
           Contratada                                           Contratante                                Agência  de Viagens  


