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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO 
 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 
 
 

CONTRATANTE: ______________________________________________ 
CPF: ________________________________________________________ 
RG: _________________________________________________________ 
End: ________________________________________________________ 
Municipio; _____________________ Estado:_________________________ 
Tel.: ________________________________________________________ 
e-mail:_______________________________________________________ 
 
 
CONTRATADA:  
Trip Eventos & Turismo Eireli EPP - CNPJ 23.131.897/0001-98 
 
As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente 
Contrato de Turismo, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente contrato. 

 
 

DO OBJETO DO CONTRATO 
 

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pela 
CONTRATADA, à CONTRATANTE, dos serviços na área de entretenimento e 
turismo 
 

 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Cláusula 2ª. A CONTRATADA , irá disponibilizar seus serviços através de 
equipamentos e instalações da mesma durante todo período da viagem em 
conformidade com o período de duração deste contrato. 
 
Cláusula 3ª. A viagem seguirá o seguinte cronograma:  
 
a) Viagem no território nacional com destino a Cidade São José, Estado de Santa 
Catarina, por meio de transporte terrestre prestado pela empresa Pomptur Pompéia 
Turismo Ltda., com Sede à Rua Heitor Penteado, 626 - Sumarezinho, SP - SP - CNPJ: 
51.562.064/0001-17, com saída da cidade de São Paulo na data de 26 de dezembro de 
2016 e saída da cidade de São José na data de 01 de janeiro de 2017. 
 
b) O CONTRATANTE, Ficará hospedado no Golden Executive Hotel Eventos & 
Conveções, localizado à Rua São Benedito, 50 - Serraria - São José - SC, acomodações 
em quartos duplos, triplos ou casal, com café da manhã, fitnes center, piscina, sala de 
ginástica, sala de jogos, sauna, quadra poliesportiva, sala de massoterapia, cozinha 
nacional e internacional. 
 
c) Entrada no hotel se dará às 14:00 horas da data de 27 de dezembro de 2016 e saída 
às 14:00 horas da data de 01 de janeiro de 2017. 
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d) O CONTRATANTE, Terá incluso no pacote, ingressos de acesso às festas: 

 
27/12 - Belvedere Beach Praia Brava ou Sky Beach Praia do Estaleirinho 
 
28/12 - Green Valley ou Warung Beach 
 
29/12 - P12 Internacional - Jurerê Internacional  
 
30/12 - Green Valley ou Warung Beach 
 
31/12 - Festa de Reveillon no Estaleiro Guest House Green Valley - All Inclusive  
Drink & Food  
 
e) O ingresso das festas e baladas serão entregues ao contratante na entrada do evento; 

 
f) Não haverá a devolução de ingressos ou valores ao contratante, caso o mesmo não 
esteja presente no local do evento; 
 
g) Acesso aos camarotes das festas são opcionais e os mesmos serão cobrados à parte; 
 
h) Programação das festas sujeito à alterações. 

 
 
Cláusula 4ª. Será dever de a CONTRATANTE cumprir os horários estabelecidos 
pela organização da excursão, sem prejuízo aos demais. 
 
 
Cláusula 5ª. Será dever de a CONTRATADA prestar conta de todo o serviço que lhe 
tenha sido confiado. 
 
 
Cláusula 6ª. A CONTRATADA tem o direito de excluir da excursão os participantes 
que causarem problemas na programação dos passeios, devendo os fatos serem levados 
ao conhecimento de todos os integrantes da excursão e somente podendo ser efetivada 
a exclusão com o consentimento da maioria. 
 
 
Cláusula 7ª. É 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 (agência de turismo, hotel, 
transporte terrestre, casas noturnas, ou baladas 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. 
            
 

DO PAGAMENTO 
 

Cláusula 8ª. De acordo com a prestação dos serviços relacionados neste contrato, o 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor de R$ 2.800,00 pacote feminino 
e R$ 3.200,00 pacote masculino.  
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MULTA 
 
Cláusula 9ª. Se, no caso de rescisão por iniciativa do CONTRATANTE, este não 
puder participar de outra excursão organizada pela CONTRATADA ou ser substituída 
por outra pessoa que possa preencher seu lugar na viagem, deverá pagar multa de 
acordo com os seguintes percentuais: 
a) Pagará uma multa de 10% sobre o valor do contrato caso a rescisão seja feita em 
prazo maior que 30 dias para data da viagem; 
 
b) Pagará uma multa de 20% sobre o valor do contrato caso a rescisão ocorra em prazo 
igual ou menor que 30 dias para a data da viagem; 
 
c) Se a rescisão for feita a menos de 21 dias da viagem e a CONTRATADA venha 
comprovar gastos maiores com o adiamento, poderá ser cobrado multa superior a 20% 
do valor total do contrato. 
 

RESCISÃO 

Cláusula 10ª. Este contrato ficará rescindido a partir do momento em que qualquer 
uma das partes fizer comunicação por escrito da desistência na realização ou 
participação na excursão.        
 
Cláusula 11ª. A CONTRATADA poderá fazer a rescisão deste contrato no prazo 
mínimo de 30 dias a partir do pagamento do valor estipulado neste contrato, devendo 
devolver esse valor corrigido ao CONTRATANTE, não cabendo a restituição em 
situações de caso fortuito ou força maior.    
 

PRAZO DE VIGÊNCIA 

Cláusula 12ª. O prazo deste contrato terá inicio em 26 de Dezembro de 2016, e 
término em 01 de Janeiro de 2017. 

FORO  
 

Cláusula 13ª. Fica estabelecido pelas partes que o foro escolhido é o da comarca de 
São Paulo, podendo ser renunciada qualquer outro, para resolver as controvérsias que 
eventualmente surjam deste contrato.               
 
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias 
de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 
                            
São Paulo, 07 de Novembro de 2016 
 
_________________________      
Trip Eventos & Turismo Erireli - EPP 
CNPJ: 23.131.897/0001-98 
 
 
 
________________________       ________________    _______________ 
Contratante                                                 Testemunha 1                     Testemunha 2 


