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TERMO DE ACEITE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EZ TRAVEL 
 

 
CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 
DO OBJETO 
 
1. O presente Contrato tem como objeto, a prestação de serviços pela contratada de 
disponibilização de plataforma com sistema de reservas e pagamento de passeios turísticos. 
 
2. O programa “EZ TRAVEL” viabiliza a realização de vendas e reservas “on line” de produtos 
relacionados ao turismo para os turistas/clientes do CONTRATANTE. 
 
3. O site disponibilizado pelo CONTRATADO não tem por objeto a realização da prestação de 
serviços de passeios turísticos, sendo tão somente uma intermediadora através de sua 
plataforma, dos serviços disponibilizados pelo CONTRATANTE aos seus clientes e demais 
pessoas interessadas no referido serviço. 
 
DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
4. Os valores aplicados à contratação mensal dos serviços de disponibilização de plataforma, 
estão descritos abaixo. 
 
Plano EZ Start 
Descrição: plano com 1 transferência bancária por semana incluída. Sem limite de transações. 
Valor da mensalidade: R$ 99,90 ao mês (com primeiro mês gratuito) 
Taxas e serviços adicionais: taxa de 5,5% para vendas a vista no cartão de crédito e 6,5% para 
vendas a prazo no cartão de crédito, R$ 4,00 para cada boleto pago, custo de antecipação de 
recebíveis de 3% ao mês e R$ 3,00 para cada transferência bancária adicional 
Prazo de validade: mensal, renovável automaticamente a cada 30 dias. O contrato pode ser 
encerrado a qualquer tempo, desde que comunicado com 30 dias de antecedência. 
 
Os pagamentos serão realizados através de Cartão de Crédito ou boleto bancário no aniversário 
da assinatura do contrato, estando inseridos nesses valores, o valor do pacote efetivamente 
contratado e os serviços adicionais contratados. Os pagamentos serão realizados para posterior 
disponibilização da plataforma. 
 
O não pagamento pontual dos valores devidos, resultarão na suspensão da disponibilização da 
plataforma pelo prazo que perdurar a inadimplência. O atraso no pagamento dos valores 
acarretará multa de 02% (dois por cento) em cima do valor em atraso somado a 01% (um por 
cento) ao mês de juros de mora e atualização monetária. 
 
As Partes concordam com as especificações e valores ora contratados e declaram que possuem 
conhecimento de que este documento faz parte integrante e indissociável do Contrato de 
Prestação de Serviços e do Termo de Aceite para disponibilização de plataforma para 
contratação de serviços com sistema de reservas e pagamento de serviços turísticos. 
 
5. O CONTRATANTE declara através do presente, que possui conhecimento e realizou o aceite 
expresso das condições de pagamento ora estipuladas. 
 
DA RESPONSABILIDADE PELA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONTRATANTE 
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6. O CONTRATADO se responsabiliza tão somente pela disponibilização da plataforma de 
vendas, ora contratada, bem como em monitorar e realizar gestão das especificações 
contratadas em cada pacote para cada cliente. No que corresponde a efetiva prestação de 
serviços do objeto social do CONTRATANTE, o CONTRATADO não possui nenhuma gestão, 
excluindo inclusive sua responsabilidade em falhas, prestação de informações desencontradas 
e etc. 
 
DAS DECLARAÇÕES FINAIS 
 
7. O CONTRATANTE concorda que todas as funcionalidades disponíveis na plataforma, são, e 
continuarão sendo, de propriedade exclusiva do CONTRATADO, seus anunciantes e/ou 
licenciados, e que os mesmos se encontram protegidos como direitos autorais, marcas, segredos 
comerciais e outros direitos referentes à propriedade intelectual e/ou industrial previstos na 
Legislação Brasileira. 
 
8. O CONTRATANTE declara que possui a informação de todos os meios de comunicação com o 
CONTRATADO, tais como e-mail e telefone de contato para tratar questões referentes a 
plataforma, incluindo dúvidas, reclamações e sugestões, sendo sua demanda respondida no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
 
9. O CONTRATANTE declara que a prestação de serviços contratada, não cria entre o 
CONTRATADO e o CONTRATANTE, seus prestadores, agentes, representantes ou prepostos 
qualquer vínculo empregatício, permanecendo cada parte responsável pelo recolhimento de 
seus encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários. 
 
10. O CONTRATANTE declara que leu e possui pleno conhecimento dos termos e condições do 
Contrato de Prestação de Serviços, disponibilizados no momento da contratação, em seu 
integral teor, concordando e aceitando as condições estabelecidas, declarando ainda, que 
periodicamente realizará a consulta ao documento para obter conhecimento das eventuais 
alterações, não sendo passível de posterior alegação de desconhecimento. 
 
11. O CONTRATANTE declara que recebeu todas as informações solicitadas, bem como todos 
os documentos que compõem a contratação, sendo integralmente sanadas suas dúvidas, e 
iniciando a partir da assinatura deste termo, suas responsabilidades e obrigações acertadas 
dos Termos e Condições de Prestação de Serviços, disponibilizadas no site do CONTRATADO 
através do link http://eztravel.com.br/termos-e-condicoes-de-prestacao-de-servicos-
disponibilizacao-de-plataforma/, bem como do documento de Descrição e Custo – Pacotes, o 
qual já possui pleno conhecimento. 
 
12. As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, como competente para dirimir quaisquer 
demandas oriundas do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja ou venha a sê-lo. 


