
 

 

 

CONTRATO E PRESTAÇAO DE SERVIÇO (EXCURSÃO PC PA delegado  2021) 

A empresa H F S Rios Excursões, inscrito no CNPJ 13.241.569/0001-90, sob responsabilidade de Helder 

Fernandes Sampaio Rios, RG 14966909-74, CPF 03119503533 formulou esse contrato a luz do código de 

defesa do consumidor, da deliberação normativa EMBRATUR n°161/85.  

A H F S Rios Excursões é empresa prestadora de serviços de agenciamento de viagens de excursões para 

concursos, incluindo a idealização da programação da(s) viagem (ns) por ela organizadas, a contratação de 

serviços de transportes, hospedagem, prestados por terceiros contratados, cuja escolha é sempre feita dentro 

dos mais rígidos critérios de qualidade, excelência, reconhecida idoneidade pessoal e profissional dos mesmos 

e da qualidade dos equipamentos utilizados na execução dos serviços, visando sempre o bom atendimento e a 

satisfação plena de seus cliente(s). 

DADOS DO CONTRATANTE  

NOME: _____________________________________________________RG/CPF________________________________    

ENDEREÇO_________________________________________________________________________________________  

CONTATO   ____________________________________________________________________  

O Cliente, acima qualificado, declara e confirma a veracidade das informações prestada(s) relativas aos dados 

pessoais e cadastrais, por si, em nome de quem as reservas são feitas.  

Parágrafo único: O Cliente declara ainda, neste ato estar recebendo uma via do contrato, juntamente com as condições 

gerais de utilização dos serviços da excursão adquirida, o qual foi lido e perfeitamente entendido, estando ciente(s) de 

todo o seu conteúdo. 

Pelo presente instrumento, o EXCURSIONISTA, já qualificados, tem entre sim, juntas e contratadas as seguintes 

condições: 

1-VIAGEM. Saída no dia 18 a 19 /03/21, com horário a decidir, e retorno APÓS A PROVA no dia 21/03/21 

2-O PROGRAMA DE VIAGEM INCLUI:  

-Transporte em Van, sprint, micro ônibus ou ônibus executivo ou LD ou DD de ida e volta até a cidade de 

Belém/PA 

-Em regra a hospedagem no hotel ou pousada será em apartamentos duplos ou triplos com café da manhã,  

- A exceção para quarto individual, será optativo do cliente, acrescido de valor a combinar. 

-As diárias do hotel se iniciam às 14h e terminam às 12h de cada dia  



 

 

3- O PROGRAMA NÃO INCLUI: Levar ao local de prova devido ao trânsito e distância dos colégios, causando 

assim um atraso ao grupo para a chegada da prova, alimentação de almoço e janta, passeios na região, transfer 

urbano, lavanderia, ligações telefônicas, taxas hoteleiras e demais despesas não mencionadas.  

4-RESERVAS CONFIRMADAS: somente serão confirmadas mediante o pagamento de no mínimo o valor da 1° 

parcela da excursão de acordo com a condição 05.  

4-1 Não será permitido o embarque sem que os valores específicos estejam todos quitados na devida data da 

viagem. 

 

4-2 As poltronas e quartos serão escolhidos após o envio dos dados via cadastro no site e o envio desse contrato 

assinado. 

5-CONDICOES DE PAGAMENTO: os pagamentos serão efetuados através de boleto bancário ou cartão de 

crédito pelo site da empresa. 

 

5-1 Para pagamentos via boleto parcelado, todos boletos devem ser pagos até uma semana antes da viagem, 

não podendo ser pagos pós viagem. 

 

5-2 Pagamentos parcelados via cartão de crédito, sofre um aumento de R$ 10,00 a R$ 20,00 a depende do valor 

mais taxas por parcela, cobrança essa feita via plataforma do Mercado Pago ou Gerencianet.  

6-DESISTÊNCIA  

 

6-1 –Entende-se por cancelamento a desistência da excursão contratada.  

 

6-2 Se, no caso de rescisão por iniciativa do CONTRATANTE, este não puder participar de outra 

excursão organizada pela CONTRATADA (Mudança possivel com 20 dias prévio de aviso) ou ser 

substituída por outra pessoa que possa preencher seu lugar na viagem, deverá pagar multa de acordo 

com os seguintes percentuais: 

 

6-2.1  em casos de cancelamento da viagem serão cobradas as seguintes taxas administrativas sobre o valor 

pago da excursão.  

   - Se feito até (30 dias) trinta dias antes da viagem o reembolso será integral, 100%.  

   - Se o cancelamento for com (20 dias) vinte dias antes da partida a perda será de 30%,  

   - Se o cancelamento for com 10 antes da viagem a perda será de 70% 

   - De três dias antes da viagem até o dia a perda será de 100% do valor total,  

6.2.2 Exceções: Casos de extrema gravidade mediante o comprovante médico, internações hospitalares, óbitos 

ou algo do tipo.  

6.3 Em caso de devolução, o pagamento será efetuado após o fim da excursão. 

 

7-ATRASOS no dia da saída da viagem haverá uma tolerância de 15 min de atraso do passageiro, após este 

prazo, dar-se-á a partida para não prejudicar os demais passageiros do grupo e não haverá direito a 

restituição de valores. 

8-DA RESPONSABILIDADE 8.1 A H F S Rios Excursões, esclarece que é empresa que atua apenas como 

intermediadora entre seus cliente(s) e os efetivos prestadores dos serviços contratados, tais como hotéis, 

transportadores autônomos, etc..., aos quais compete a única, exclusiva e específica tarefa de executar os serviços 

contratados, sendo estes, portanto, responsáveis exclusivos pela boa e adequada prestação do serviço.  

 



 

 

8.2 – A A H F S Rios Excursões esclarece, à teor das normas contidas nas leis: 10.406/02 (Código Civil Brasileiro) 

e Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que está isenta de responsabilidade por todo e qualquer 

problema ou evento danoso ocorrido durante o período de viagem, que seja decorrente de caso fortuito ou força 

maior, entendendo-se como tais, greves, distúrbios, quarentenas, guerras, interdição por reformas imediatas 

impostas por leis locais, fenômenos naturais (terremotos, furacões, enchentes, avalanches, etc...).  

A H F S Rios Excursões ressalta ainda, que não será responsável por qualquer dano, problema, acidente ou lesão, 

sejam de ordem patrimonial ou pessoal (moral), resultantes de culpa exclusiva dos próprios cliente(s) e/ou de 

terceiros prestadores de serviços, tais como modificações, atrasos e/ou cancelamentos de trajetos aéreos, 

marítimos e/ou terrestres, devido à motivos técnicos, mecânicos e/ou meteorológicos, perdas ou extravios de 

bagagens, objetos pessoais, dinheiro, jóias, problemas com os serviços de hotelaria, restaurantes, refeições enfim 

por todo e qualquer evento que a A H F S Rios Excursões não tenha poder de previsão e/ou controle e/ou que 

esteja relacionado diretamente entre o(s) cliente(s) e os respectivos prestadores de serviços.   

8.3 Caso não se realize a excursão por cancelamento do concurso ou evento, e sendo interesse da 

CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá oferecer crédito para que ele realize outra excursão organizada 

pela mesma, em documento próprio assinado pelas partes ou realizado a devolução. 

Obs. Concurso adiado, permanece a excursão como ativo. 

8.4 A CONTRATADA tem o direito de excluir da excursão os participantes que causem problemas na 

programação da excursão. 

9 - ALTERAÇÕES: A agência se reserva o direito de alterar o horário e o itinerário dos programas para melhor 

execução deles, porém sem prejuízo à duração da excursão. Também poderá cancelar a excursão no caso da 

insuficiência de passageiros, no mínimo vinte pessoas, para o início da viagem. 

10-É OBRIGATÓRIO manter a ordem e respeitar as devidas regras no HOTEL hospedado. Evitando tumulto, 

bagunça, barulho ou alguma ação que venha a causar transtorno ao ambiente.   

- Qualquer dano, prejuízo ou extravio de algum bem do hotel é de extrema responsabilidade do autor que 

o causou.  

11-Após o término da Prova, o excursionista tem até 45 min para comparecer ao local de encontro de 

embarque para viajar.   

- A janta ou café será realizado em grupo após a finalização da prova, após terminar o prazo de espera de 

45 min de tolerância, quando todos deverão estar no ônibus.   

12-PROIBIDO O USO DE BEBIDA ALCOÓLICA, CIGARRO DENTRO DO ONIBUS DURANTE A VIAGEM   

13-PROIBIDO BAGUNCA DURANTE A VIAGEM, SOM ALTO ou QUALQUER OUTRO MODO QUE VENHA A 

CAUSAR TRANSTORNO ou DESREPEITO AOS QUE PEDEM O DEVIDO SILENCIO AO DESCANSO.  

 

14 – DO FORO Elegem as partes o foro da Comarca de Mairi, Estado da Bahia, para nele serem dirimidas todas e 

quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais 

especial e privilegiado que seja.  

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em duas (02) vias de igual teor e forma, obrigando-se 

por si e seus sucessores, para que produzam todos os efeitos de direito. 

15- Com o surgimento da pandemia, alguns concursos tiveram suas datas adiadas, nessa situação a excursão 

permanece na qualidade de ATIVA, aguardando a nova data. Em caso cancelamento do concurso será feito o 

reembolso total ou transferência para outra excursão de acordo a MP 948. 

 



 

 

Aceito os termos do regulamento publicado nesse documento  

Declaro que li e estou ciente das condições aqui escritas e que devo cumprir as normas que constam no 

Regulamento.  

 

__________________________________________                    _______________________________________________                                     
HELDER FERNANDES SAMPAIO RIOS (ORGANIZADOR)                                                  EXCURSIONISTA                                         
  

 

 

_______________________________________                                                       _______________________________________              
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http://www.riosexcursoes.com  

(13.241.569.0001/90) 

 

http://www.riosexcursoes.com/

