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Colégio Equipe 

Ilha Grande • Formatura • 2017 

Contrato de prestação de serviços 

A viagem de formatura dos alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Equipe, que se realizará entre os 
dias 18 a 22 de dezembro de 2017, será agenciada/operacionalizada pela Quíron Agência de Viagens e 
Turismo Ltda., situada à Rua Fernão Dias, 125 – Pinheiros – Cep 05427-010 – São Paulo – SP, inscrita no CNPJ  
sob o nº 02.386.916/0001-57 e Embratur sob nº 21561.00.41.9 e que terá como obrigações os itens descritos 
abaixo: 
 
 Incluído: Hospedagem, todas as refeições com um refrigerante e sobremesa, transporte em ônibus leito 

de luxo com geladeira, ar condicionado, toalete, som, tv e dvd, todas as atividades mencionadas, escuna 
equipada à disposição durante todo o percurso, acompanhamento de 04 (quatro) monitores da Quíron 
para 37 (trinta e sete) alunos, acompanhamento de um bombeiro local nos passeios de escuna, 
material para mergulho livre (máscaras, “snorkel” e nadadeiras) e Seguro-viagem. 

 

Obrigações dos pais ou responsáveis pelo aluno inscrito na viagem: 

Pagamento: o preço para pagamento antecipado da viagem é de R$ 1.969,00 (hum mil novecentos e 
sessenta e nova reais);  

R$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais) dividido em quatro parcelas iguais de R$ 504,00 (quinhentos e 
quatro reais); 

R$ 2.046,00 (dois mil e quarenta e seis reais) dividido em seis parcelas iguais de R$ 341,00 (trezentos e 
quarenta e um reais). 

Vencimento: o vencimento das parcelas será no dia 27 de cada mês, observando-se a opção de pagamento 
escolhida e tendo o dia 27 de setembro como o primeiro vencimento. 

Cancelamento por parte do aluno/responsável: Solicitações de cancelamento da viagem deverão ser feitas por 
escrito e as penalidades serão aplicadas segundo antecedência com que forem comunicadas. 
Para cancelamentos solicitados até 45 dias antes da viagem serão ressarcidos no valor total pago pelo aluno; 
para os cancelamentos entre 44 a 15 dias antes do início da viagem terá perda de 50% do valor total da 
viagem; para os cancelamentos com menos de 15 dias antes do início da viagem, como o não comparecimento 
no dia do embarque será penalizado com a perda total do valor da viagem. 

São Paulo 27 de setembro de 2017. 
Aluno:  ___________________________________  

RG:  _____________________________________  
_____________________________________ 

Quíron Agência de Viagens e Turismo Ltda 
CNPJ 02.386.916/0001-57 

Ass. Resp:  ________________________________  

CPF:  _____________________________________  


