CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Informações
pessoais

CONTRATADO

Sr. MARCELO LEMOS, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF sob o
nº 960.593.709-34, RG nº 3.321.204, residente na Rua Bento Francisco Sgrott,
nº 208 – Cond. San Genaro, Bairro: 1º de Maio, Brusque, Estado de Santa
Catarina, neste ato denominado CONTRATADO.

CONTRATANTE

Sr.

________________________________________,

_______________________,

bairro

residente

_____________,

na

à

Rua:

cidade

de

__________________, Estado do _______________, inscrito no CPF sob o nº
___________________, RG nº _________________, neste ato denominado
CONTRATANTE.

Objeto do
contrato

Descrição

O Objeto do presente Contrato trata-se do agenciamento de uma viagem de 05
DIAS de pescaria com a embarcação denominada “BARCO HOTEL HANNAH”,
localizada no Rio Paraguai, no município de Porto Murtinho, Estado de Mato
Grosso do Sul.

Características da
embarcação

Lotação
Percurso

-

Cozinha Industrial;

-

Sala ampla de Recreação;

-

TV com Antena Parabólica;

-

DVD/Vídeo Cassete/Som;

-

04 Camarotes com Ar-Condicionado, para até 14 pessoas;

-

Quatro banheiros, com ducha quente;

-

Refrigeradores para Peixes e Bebidas;

-

Amplo Deck fechado e climatizado;

-

Varandilhas Panorâmicas;

-

Churrasqueira e forno;

-

Telefone na embarcação, durante todo o percurso da viagem.

A embarcação comportará ___ passageiros e ___ tripulantes.
A embarcação fará um roteiro de pesca subindo ou descendo o Rio Paraguai
aprox. 250 km, respeitando a vontade dos turistas e a programação do
comandante.

Pacote de
Viagem

Itinerário de
viagem

Itens e serviços
inclusos



Estadia no Barco Hotel Hannah



Óleo diesel para a embarcação



Gasolina temperada para os botes



Tripulação
-

__ piloteiros

-

Comandante

-

Marinheiro

-

Cozinheiro

-

Garçon



Alimentação: café, almoço, janta, petiscos, frutas...



__ botes de alumínio de 6mts com motor 15 hp, cadeira, cx. Isopor...



Iscas naturais da região



Gelo



Telefone na embarcação em todo o percurso da viagem: (00XX595)
982362410, para ligações a cobrar ou na compra de créditos.



Bebidas:
-

__ Cx. de cerveja lata

-

__ Cx. de refrigerante lata

-

__ Cx. de água mineral 500ml

-

__ Lt. de wisky (importado)

-

__ Lt. de vodka

-

__ Lt. de aguardente

Data de embarque

A presente viagem com a Embarcação HANNAH inicia-se em data de __ de

e desembarque

________ de 2020 e termina em __ de _________ de 2020, no endereço da
embarcação, com um percurso no Rio Paraguai de aprox. 250 km, dependendo
do roteiro de pesca escolhido pelos passageiros e/ou Comandante e dentro do
cronograma de embarque e desembarque acima estipulado. obs.: Na sexta feira
dia __/__/2020, a embarcação estará disponível para pernoite, exceto por motivos
maiores, onde então, a turma será responsável pelo seu alojamento em outro local) .

Preço e
forma de
pagamento

Preço

O preço certo e ajustado será no valor de R$ ______________
(_____________________________) pelo PACOTE DE VIAGEM acima
exposto.

Condição

 30% na reserva da data.
 70% até o dia de embarque (não aceitamos cheque para pagamento no
local).

Depósito

BANCO DO BRASIL
Agência: 0401-4
Conta Corrente: 79.784-7

Favorecido: Marcelo Lemos - ME
CNPJ: 09.302.959/0001-56

Desistência

Rescisão

No caso de desistência, o CONTRATADO ficará com 100% do valor da reserva,
referente à multa de No Show.

Deveres e
direitos do
contratante e
contratado

Contratante

- O CONTRATANTE deverá ter sua documentação correta (Licença de Pesca)
e demais documentos pessoais.
- O CONTRATANTE deverá zelar pelo bem do Objeto do presente, em caso
contrário será de sua responsabilidade todo e qualquer ressarcimento de danos
que por ventura venham a ocorrer.
- O CONTRATANTE isenta o CONTRATADO de qualquer responsabilidade pelo
deslocamento dos passageiros até o local do embarque e vice-versa.
- O CONTRATANTE na assinatura deste instrumento aceita de livre e
espontânea vontade todas as cláusulas contidas neste contrato, isentando o
CONTRATADO de qualquer responsabilidade administrativa, civil ou penal, por
eventuais danos que possam ocorrer e a causar e que não fazem parte das
cláusulas contratuais ora pactuadas.

Contratado

- O CONTRATADO deverá se certificar que a embarcação possua o
Comandante e Piloteiros em plenas condições físicas e psicológicas para
manejar a embarcação e os barcos de alumínio, conforme Registro Profissional,
para que possam deslocar o CONTRATANTE para a realização da pesca,
responsabilizando-se civil e criminalmente por eventuais ocorrências que
venham a ocorrer pelo anteriormente acordado.

Disposições
finais

Do foro

As partes elegem, em comum acordo, o Foro da comarca de Brusque-SC, para
esclarecerem as possíveis dúvidas deste contrato, renunciando-se a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Assinaturas

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias, de igual
teor e forma:
Brusque, __ de __________ de 2020.

____________________
MARCELO LEMOS
CPF: 960.593.709-34
CONTRATADO

___________________
CPF:
CONTRATANTE

