
CONTRATO de PRESTAÇÃO de SERVIÇOS de PRODUTOS TURÍSTICOS 
“Grupo ____________________ - _______________________________________” 

ATLAS VIAGENS-GOIÂNIA 
·       Este contrato é dividido em duas partes e Programação, que devem ser lidas e aceitas, a saber: 
1 – Contrato de Prestação de Serviços de Produtos Turísticos; 
2 – Termo de Condições Gerais (parte anexa deste); 
  

A – Programação - “Grupo ____________________ - _______________________________________” 
O presente contrato de prestação de serviços de produtos turísticos da ATLAS VIAGENS-GOIÂNIA 

, estabelecida em Goiânia, GOIÁS, Rua Mallorca, Quadra 21, Lotes 8 - Setor Três Marias – CEP: 74.369-500 Tel. (62) 
99987.0777 e 99118.1100 WhatsApp e Telegram - atlas@atlasviagens.com.br, com registro no CNPJ 23.443.199/0001-28, que 
é representada nesse ato por Telmo Octávio Veríssimo Conconi, CPF: 046.482.341-20, na condição de organizadora do 
programa da viagem - “Grupo ____________________ - _____________________________” 
que vem a ser o objeto desse contrato, ficando aqui denominada como CONTRATADA e a seguir, como CONTRATANTE 
PAGADOR o Sr(a): 
Pagador: ___________________________________________________________________________________ 
CPF:  _______________________ RG ______________________ Cidade Emissão: ______________________ 
Residente a: ________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________ 
Cidade:  _______________________________ Estado:  ____________________ CEP:  ___________________ 
Telefones:  (____) ______________ (____) ______________ (____) ______________ (____) ______________ 
Passageiro: _________________________________________________________________________________ 

COMPARTILHAR apartamento - NÃO (   ) - SUPLEMENTO de Us$                     00 
COMPARTILHAR apartamento - SIM (   ) com: 

Passageiro: ________________________________________________________________ Sexo M (   ) F (   ) 
Passageiro: ________________________________________________________________ Sexo M (   ) F (   ) 
  
Observações: _______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
  

OBJETO do CONTRATO 
Cláusula Primeira: Este instrumento vem regular as condições da prestação de serviços de intermediação de produtos 

turísticos referentes ao programa de Viagem “Grupo ____________________ - _________________”,com Saída prevista para 
o dia ___ de _________ de 20___ e Chegada ao Brasil em ___ de ______ de 20____, conforme programa e projeto, firmado 

em _____ de ______________ de 20__, (Descrito detalhadamente em impressos da ATLAS VIAGENS-GOIÂNIA) 
  

 PARTE AÉREA e TERRESTRE: 
  
• Valor do investimento cotizados com base, ___Participantes em 1 ônibus de 50 passageiros - Pacote BASE por pessoa em 
Aptº Duplo/Triplo: Valores e saída confirmada, a partir de ____participantes, em 1 ônibus com capacidade correspondente ao 
nº de passageiros viajantes. 
• Pacote Us$ __________,____; 
• Taxas Embarques, outras e Serviços: + Us$ _____,00 por passageiro - Saída de ______________; 
• Total Us$ ________,____ - Saída de ________________; 
• Saída de Goiânia ou Brasília + Us$ ________,00 aproximadamente; 
Suplemento ao Aptº Duplo/Triplo será cobrado para ocupação Aptº “Single”, Solteiro; Suplemento de Us$ ________,00 
• Valores em Dólares Americanos a serem convertidos ao valor de venda, em Reais ao Câmbio no dia do pagamento; 
• Inscrição e reserva mediante sinal de Us$ _____,00 por passageiro; dedutível para o mesmo, do valor final do pacote; 

 Pagamentos – em Real convertidos ao câmbio do dia; 
Á vista •: 
Entrada + ____ pagamentos sem juro – Sugerido ___ em _______ de 20___ - último até ___ _______ 20___ (Será utilizada a 
atualização cambial na data do pagamento) •; 
Parcelamento bancário no cheque, em até 18 vezes, com juro diferenciado para o grupo •: 
Aberto a alternativas viáveis para melhor atender •: 
  

 Acomodação 
  
( ) Duplo/Triple: ( ) Single: Suplemento Us$ _______,00 
Observações: _______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Banco Agência nº Conta nº Cheque Valor Bom para 
___________________________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
( ) Em outras divisas (Até 10% do pacote): Us$ ________________ Euro ______________ 
Observações: _______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

OBRIGAÇÕES das PARTES 
Cláusula Segunda – OBRIGAÇÕES da CONTRATADA: 
A contratada obriga-se ao cumprimento da programação acima citada no que tange à sua área de atuação, conforme 
estabelecido no programa de viagem “Grupo ____________________ - ______________________”, firmado em ___ de 
____________ de 20___ salvo em caso de cancelamento devido a condições climáticas, catástrofes naturais, decisões 
governamentais, atos de terrorismo, greves ou outros motivos de força comprovadamente maior. Reserva-se ainda a contratada, 
o direito de substituir itens por outros de um mesmo padrão, alterar a ordem e data de saída do programa em até 72 horas 
conforme sua necessidade ou conveniência e também de ter a saída do grupo garantida considerando um número mínimo de 25 
(Vinte e Cinco) passageiros, cabendo à contratada, em caso contrário, promover a acomodação do(s) usuário(s) inscrito(s) em 
outro seu programa existente, compatível, mesmo em outra data, respeitando a Cláusula Quarta, Parágrafo 6º. 
Parágrafo ÚNICO - A organização técnica e operacional da viagem é de inteira responsabilidade da ATLAS VIAGENS- 
GOIÂNIA, obedecendo as solicitações, tendo sido vista, aprovada  e aceita em sua totalidade pelos seus idealizadores 
contratantes responsáveis pelo “Grupo ____________________ - _______________________________________”. 
  
Cláusula Terceira – OBRIGAÇÕES do CONTRATANTE e do (s) USUÁRIO(S): 
O (A) contratante obriga-se ao pagamento dos valores supracitados nas datas estabelecidas, sob pena de rescisão contratual, 
cujo reembolso se dará na forma prevista na cláusula quarta, bem como ao pagamento de eventuais prejuízos ou despesas 
decorrentes do não cumprimento das condições gerais (lidas e assinadas em anexo). O(s) usuário(s) fica obrigado a cumprir o 
que está pactuado no termo de “CONDIÇÕES GERAIS”. Nos casos previstos ou comprovadamente graves, cabe à contratada 
o direito de desligar do grupo o(s) usuário(s) que infringir (em) uma ou mais cláusulas de comportamento, sem direito a 
qualquer reembolso ou compensação posterior. 

REGRAS de CANCELAMENTOS 
Cláusula Quarta: 
O (A) contratante/usuário, que por qualquer motivo que seja, venha a cancelar a viagem do(s) contratante/usuário(s) inscrito(s) 
por ele neste contrato, fica sujeito às normas das Companhias Aéreas envolvidas, para os cancelamentos do(s) bilhete(s) 
emitido(s) ou seja o pagamento de taxas e multas para o procedimento de reembolsos e/ou remarcação e ainda, no que se refere 
à parte terrestre, sujeito a multas e/ou cobrança de taxa administrativa conforme o que segue abaixo: 
Parágrafo 1º - Aviso por escrito de pedido de cancelamento no prazo de até 60 dias de antecedência da data do embarque: 
cobrança de taxa administrativa do valor em Reais equivalente a 10% (Dez por Cento) do VALOR do Pacote Aéreo e 
Terrestre, ao câmbio do dia; 
Parágrafo 2º - Aviso por escrito de pedido de cancelamento no prazo de 59 dias até 45 dias de antecedência da data do 
embarque: cobrança de taxa administrativa do valor em Reais equivalente a 25% (Vinte e Cinco por Cento por cento) do 
VALOR do Pacote Aéreo e Terrestre, ao câmbio do dia; 
Parágrafo 3º - Aviso por escrito de pedido de cancelamento no prazo de 44 dias até 31 dias de antecedência da data do 
embarque: cobrança de taxa administrativa do valor em reais equivalente a 50% (Cinqüenta por cento) do VALOR do Pacote 
Aéreo e Terrestre, ao câmbio do dia; 
Parágrafo 4º - Aviso por escrito de pedido de cancelamento no prazo inferior a 30 dias de antecedência da data do embarque 
terão RETENÇÃO INTEGRAL do VALOR do Pacote Aéreo e Terrestre, dado que todos os serviços contratados para o grupo 
já estarão integralizados aos fornecedores, que por força das tarifas negociadas não fazem qualquer tipo de devolução. 
Parágrafo 5º - A(s) troca(s) de nome(s) do(s) usuário(s) pode(rão) ser efetuada(s) na parte terrestre, desde que o(os) usuário(s) 
substituto(s) atenda(m) as condições obrigatórias de possuir vistos, vacinas e autorizações necessárias para a viagem, ficando 
o(a) contratante, responsável pelo pagamento aos prestadores dos serviços das taxas e ou multas para promover as alterações 
necessárias. É imperativo, para adequação às acomodações 
compartidas, que o (a) passageiro(a) substituto(a) seja do mesmo sexo daquele(a) que esteja 
sendo substituído(a). 
A(s) troca(s) de nome(s) do(s) usuário(s) pode(rão) ser efetuada(s) na parte aérea, desde que o(os) usuário(s) substituto(s) 
atenda(m) as condições obrigatórias e obedecidas as normas próprias e procedimentos da campainha aérea envolvida no 
pacote “Grupo ____________________ - _______________________________________”  ficando o(a) contratante, 
responsável pelo pagamento aos prestadores dos serviços das taxas, diferenças tarifárias e / ou multas para promover as 
alterações necessárias. É imperativo. 
Parágrafo 6º - No constante na CLÁUSULA SEGUNDA e nesta CLÁUSULA QUARTA, Parágrafos 1º a 5º acima, em caso 
de cancelamento / reembolso / substituições, alterações de datas, programações, etc...., no tocante a Parte Aérea, os 
procedimentos se complementarão com os aplicados e próprios da Empresa Aérea envolvida no pacote “Grupo 
____________________ - _______________________________________”, com o eventual pagamento de taxas e multas. 
Parágrafo 7º - Em caráter de mera liberalidade, por demonstração de boa fé, em qualquer um dos casos de cancelamentos da 
viagem previstos nesta CLÁUSULA QUARTA, Parágrafos 1º a 6º acima e no item 11.5 das Condições Gerais a ATLAS 



VIAGENS-GOIÂNIA reembolsará os valores que conseguir recuperar dos fornecedores envolvidos. Neste caso, será 
aplicada a cobrança de taxa administrativa do valor em Reais equivalente a 10% (Dez por Cento) do Valor RECUPERADO do 
Pacote Aéreo e Terrestre, ao câmbio do dia. 
  
Cláusula Quinta - FORO: 
Ao solicitar inscrição em qualquer programação de viagem organizada pela ATLAS VIAGENS-GOIÂNIA, o cliente e/ou 
usuário, declara conhecer e concordar com todos os termos das Condições Gerais, bem como as Condições Especiais 
descritasno folheto da programação de viagem “Grupo _______________________________________________” impresso 
no projeto de viagem específico. As partes elegem o foro de Goiânia, Capital, excluído qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja para dirimir qualquer dúvida ou litígio decorrente deste contrato. O passageiro (a) e seu mandatário (a), declaram 
conhecer as condições especificas relativas ao programa adquirido, pelo que aderem contratualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


