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CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 10.760.260/0001-19, com sede na Rua das Figueiras, 501, 8º andar, Bairro Jardim, Cidade de 
Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09080-370, neste ato representada pela Agência de Viagens.

 62.741.145/0001-09

1.2. CONTRATANTE

AGÊNCIA de VIAGENS: Marques Annunciato Viagens e Turismo Ltda. - BTOUR TURISMO inscrita no CNPJ   

estabelecida na Rua Cesário Mota   No. 275  na cidade de Sorocaba - SP CEP 18035-200  

Nome da mãe  

DataNasc.:CPF RG Orgão Emiss Tel.

Endereço BairroNo. 0 Compl.

Cidad UF CEP Desd Tipo       Propria              Alugada

Empres Tel.Data Adm.

Endereç No. 0 Compl.

Cidade  UF CEPBairro

EmailCarg Renda:

As partes acima mencionadas ajustam entre si, o que abaixo segue:

SERVIÇOS INCLUSOS

NOME DOS PASSAGEIROS

Nome Data de 
Nasc.

Documento Tipo de 
Doc

Nome Data de 
Nasc.

Documento Tipo 
de Doc

1. DAS PARTES

1.1. CONTRATADAS

      CLIENTE:

2. DO OBJETO.    O presente contrato tem por objeto a intermediação pela CVC BRASIL OPERADORA E 
AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, doravante denominada CVC, em conjunto com as CONTRATADAS, de serviços 
de turismo prestados por fornecedores contratados para execução dos serviços descritos e especificados no item 
2.1. a seguir.

2.1. DOS SERVIÇOS INTERMEDIADOS

Número do 
Contrato:

Destino: Data de Saída:

: Reserva: :

Data de Retorno:

Excursão: :
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                            Os serviços contratados totalizam o valor de R$                              já incluidas as taxas de 
embarque no valor de  R$                            e taxas de serviços devidas às CONTRATADAS
3. DO PREÇO: 0,00

3.2. DO FINANCIAMENTO DA VIAGEM. Ficam as CONTRATADAS, desde logo, autorizadas pelo 
CONTRATANTE a cederem o crédito decorrente da operação de parcelamento para instituições financeiras de 
sua confiança, as quais ficarão sub-rogadas plenamente no direito de receber o valor das parcelas, da forma que 
vier a ser definida no ato do parcelamento. Aplicar-se-ão à análise e concessão de crédito as regras constantes das 
condições gerais de contratação. 

3.1. FORMA DE PAGAMENTO:

0,00

3.3. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE. A impontualidade no pagamento de qualquer parcela, 
independentemente do motivo, poderá dar ensejo à inscrição do nome do CONTRATANTE nos órgãos restritivos 
de crédito, bem como ensejar a cobrança do débito com acréscimo de juros e correção monetária, despesas com 
cobranças, além de honorários advocatícios e custas judicias se necessário o ingresso em juízo. Se a viagem não 
tiver iniciado, fica o CONTRATANTE ciente de que as CONTRATADAS poderão cancelar as reservas realizadas 
até que a situação financeira seja regularizada. 

3.4. NOTA FISCAL DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS. Por se tratar de intermediação de prestação de 
serviços de turismo, as notas fiscais referentes aos serviços das CONTRATADAS serão expedidas nos valores 
exatos das suas respectivas taxas de serviços diretamente ao CONTRATANTE, de acordo com o artigo 27 da Lei 
nº 11.771, de 18/09/2008.

3.4.1. As CONTRATADAS deverão assegurar a qualidade de atendimento dos serviços prestados pela Agência de 
Viagens. 

4. DA ALTERAÇÃO, RESCISÃO E NÃO COMPARECIMENTO

4.1. Após a celebração do contrato, poderão ocorrer as hipóteses a seguir descritas:

(i) Alteração da contratação inicial: é alteração, por iniciativa exclusiva do CONTRATANTE e com antecedência 
de pelo menos (01) dia da data da viagem, das condições contratuais inicialmente formalizadas, como: destinos, 
passageiros, data e horários de embarque, desembarque, traslados, hospedagens, bilhetes aéreos, transportes 
rodoviários, locadoras de veículos entre outras configurações do programa de viagem.

(ii) Rescisão: é a decisão unilateral do CONTRATANTE em rescindir o presente contrato com antecedência de 
pelo menos (01) dia da data da viagem.

(iii) Não Comparecimento: importa no não comparecimento do CONTRATANTE e/ou passageiros, na hora e 
local marcados para o início dos serviços. 

4.2. A ocorrência das hipóteses descritas na cláusula 4.1 acarretará as consequências descritas abaixo.

4.2.1. Caso o CONTRATANTE opte pela Alteração da contratação inicial, poderá a sua escolha (a) usufruir de um 
novo roteiro, bilhete ou serviço turístico contratado no momento da alteração ou (b) obter uma carta de crédito para 
usufruir dos serviços turísticos em momento posterior, por uma única vez, no prazo de 18(dezoito) meses. 


