
TERMO DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO PRÓ AGENTE  

(SISTEMA DE RESERVAS E VENDAS DA VOETUR OPERADORA) 

De um lado, a agência  

________________________________________________________________________________, 

________________________________________________________________________________

registrada no CNPJ/MF sob o nº ________________________________ com sede à 

________________________________________________________________________________, 

_______________________, na cidade de ____________________- ____, CEP nº  _____________, 

neste ato representado  por _________________________________________________________, 

_______________________________, __________________________, _____________________, 

portador do RG nº __________________, emitido por ____________________ e do CPF/MF nº 

______________________, doravante denominada AGÊNCIA,  de outro, a VOETUR OPERADORA 

TURÍSTICA LTDA., registrada no CNPJ/MF sob o nº 26.452.854/0001-00, com sede no SCN Quadra 

05 – Bloco A – Torre Norte – Sala 417 – Ed. Brasília Shopping – Brasília – DF – CEP 70.715-900, neste 

ato representada conforme seu Contrato Social, doravante denominada VOETUR OPERADORA. 

As partes, em comum acordo, resolvem firmar o presente Termo, pelo qual a AGÊNCIA requer a sua 

inclusão no “Sistema Pró Agente” operado pela  VOETUR OPERADORA, por meio do site 

www.proagente.com.br, mantido por esta última na rede mundial de computadores – INTERNET.  

CLÁUSULA 1ª. A VOETUR OPERADORA concederá uma senha e/ou login para identificação 

eletrônica da AGÊNCIA.  que a permitirá ter acesso ao sistema on-line para efetuar cotação e/ou 

reservas, bem como cadastrar novos usuários.   

Parágrafo Único.  A senha e/ou login fornecidos à AGÊNCIA possuem caráter pessoal e 

intransferível. 

CLÁUSULA 2ª. A AGÊNCIA compromete-se por si e seus sócios, administradores, representantes 

legais, empregados, prepostos e subcontratados a não divulgar, revelar, copiar, reproduzir bem 

como usar em seu benefício dados, materiais, informações, documentos, especificações técnicas ou 

comerciais, desenvolvidos anteriormente ou na vigência deste Termo, que, eventualmente, tenham 

acesso ou conhecimento em razão deste instrumento. 

Parágrafo Único.  As obrigações de confidencialidade oriundas deste termo permanecerão 

em vigor durante as tratativas de intenção da parceria comercial, bem como pelo prazo de 

10 (dez) anos, a contar de qualquer interrupção, cancelamento ou finalização do ajuste. 



 
 

 

CLÁUSULA 3ª. A AGÊNCIA concorda em controlar integralmente, sob sua única responsabilidade, o 

acesso às senhas e/ou logins, assumindo, em qualquer hipótese, a responsabilidade integral pelas 

reservas cadastradas no site com suas senhas e/ou logins, bem como pela ocorrência de eventual 

no show, em qualquer dos serviços oriundos deste Termo. (transportes aéreos, hospedagens, 

serviços de transfers, passeios, locações de veículos e demais serviços). 

  

CLÁUSULA 4ª. A AGÊNCIA compromete-se a manter pessoal treinado para o atendimento dos 

clientes, responsabilizando-se por todas as informações a eles transmitidas.  

 

CLÁUSULA 5ª. As normas de serviço e procedimentos, tabelas de preços e tarifas da VOETUR 

OPERADORA poderão sofrer alterações ou modificações decorrentes de determinações das 

autoridades competentes ou do interesse comercial da VOETUR OPERADORA, inclusive de novas 

condições impostas pelo mercado, o que deverá sempre ser observado pela AGÊNCIA.  

  

CLÁUSULA 6ª. A renovação de uma reserva só poderá ser feita quando o prazo desta estiver 

expirado e nunca em data anterior.  

  

CLÁUSULA 7ª. A AGÊNCIA deverá enviar à VOETUR OPERADORA, obrigatoriamente, cópias legíveis 

(digitalizadas) do Contrato de Intermediação de Serviços Turísticos e da Autorização de Débito de 

todas as reservas dos produtos adquiridos através do portal Pró Agente, devidamente assinados e 

acompanhado de cópia dos documentos do Cliente (RG, CPF e cartão de crédito), devendo, ainda, 

manter em seus arquivos as vias originais dos referidos documentos pelo prazo de 5 (cinco) anos.  

Parágrafo Único.  A AGÊNCIA compromete-se a encaminhar a documentação no prazo de 

48 horas, sempre que esta for solicitada pela VOETUR OPERADORA. Caso os documentos 

solicitados não sejam enviados no prazo estabelecido, a AGÊNCIA arcará com o pagamento 

do valor integral da venda referente à documentação solicitada.  

  

CLÁUSULA 8ª. A AGÊNCIA é responsável pela veracidade de todas as informações inseridas no 

sistema, sob pena de ter seu cadastro cancelado pela VOETUR OPERADORA, bem como responder 

civil e criminalmente pelos atos praticados.   

Parágrafo Primeiro. Caso o pagamento não seja reconhecido pelo cliente em virtude da 

inserção de dados inverídicos no sistema, arcará a AGÊNCIA com o pagamento a vista do 

valor integral do débito relativo à venda contestada.  

Parágrafo Segundo. O Pagamentos de pacotes utilizando cartão de crédito de terceiros 

serão de responsabilidade da AGÊNCIA que deverá conferir que este está de fato 

procedendo com o pagamento e solicitando que seja assinado o “AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO 

(ANEXO I).  

 



 
 

 

CLÁUSULA 10ª.  O presente Instrumento não estabelece entre as Partes qualquer vínculo de 

natureza trabalhista, social e/ou previdenciária. As responsabilidades tributárias em todos os 

âmbitos do cenário nacional (federal, estadual, municipal, previdenciário, trabalhista, civil e penal) 

havidas pelas Partes em função de sua própria existência e demais atividades praticadas com 

terceiros em nada se relacionam com este Instrumento, mantendo-se autônomas e independentes. 

 

 

CLÁUSULA 10ª.  O não cumprimento, por qualquer das Partes, das obrigações ajustadas neste 

Instrumento, implicará pagamento, pela Parte infratora, dos prejuízos comprovadamente 

amargados pela Parte inocente. 

 

CLÁUSULA 11ª. O presente termo terá prazo de duração 12 (doze) meses, podendo ser renovado 

por igual período mediante acordo entre as partes.  

Parágrafo Único. O presente termo poderá ser rescindido de pleno direito, a qualquer 

época, mediante notificação formal no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.   

 

CLÁUSULA 12ª. - As partes declaram neste ato que estão cientes, conhecem e entendem os termos 

da Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013 (“Lei Anticorrupção”), comprometendo-se a abster-se 

de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas regras. 

Parágrafo Primeiro. As partes, por si e por seus administradores, diretores, empregados e 

agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome, se obrigam a conduzir 

suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em 

conformidade com os preceitos legais aplicáveis.  

Parágrafo Segundo. Na execução deste Contrato, nem as partes nem quaisquer de seus 

diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, 

pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer 

dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer servidor público, autoridade 

governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a 

finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para 

assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e 

que violem as regras da Lei Anticorrupção. 

Parágrafo Terceiro. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e/ou 

futuras regulamentações pelas partes, em qualquer um dos seus aspectos, ensejará a 

rescisão motivada imediata do presente instrumento, independentemente de qualquer 

notificação, momento em que serão pagos todos os valores devidos de uma parte à outra 

até a data da rescisão, além de perdas e danos que vierem a ser apurados. 

 



 
 

 

CLÁUSULA 13ª. Quaisquer alterações ao presente Instrumento somente produzirão efeitos jurídicos 

se efetuadas por escrito e assinadas por ambas as Partes. 

 

 CLÁUSULA 14ª. As partes elegem o foro da cidade de Brasília - DF, para dirimir eventuais questões 

relativas ao presente termo.  

 

E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias, de igual teor 

e forma.  

  

Brasília- DF, ________________ 

  

 

___________________________________________________________ 
_____________________________________ 

CPF______________________ 

 

 

VOETUR OPERADORA TURÍSTICA LTDA. 
Carlos Alberto de Sá 

CPF n.º 115.955.581-87 

VOETUR OPERADORA TURÍSTICA LTDA. 
Teresa Cristina Reis de Sá 

CPF nº 461.757.337-20 

 

  

 

Testemunhas:  

 

___________________________________________________________________ 

Nome ________________________ 

RG  __________________________ 

CPF __________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

Nome ________________________ 

RG  __________________________ 

CPF __________________________ 
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