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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PORTAL DA AGENCIA 

 

De um lado TEC4YOU EMPRESA DE TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº. 23.748.634/0001-22, com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº. 2050, 

sob loja, Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01318-002, daqui por diante designada simplesmente de 

TEC4YOU,  

 
De outro lado o CONTRATANTE, qualificado de acordo com o cadastro eletrônico, parte integrante 
deste, realizado no website https://www.tec4you.com.br/portal-da-agencia/, doravante 
denominado AGENCIA; 

 

tem entre si como bom, certo, justo e valioso os termos do presente “Contrato” que ora celebram, 

nos termos dispostos a seguir. 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a disponibilização, pela TEC4YOU, da plataforma Portal 

da Agência (plataforma de comercio eletrônico composta por uma caixa de busca bem como por 

sistema de operacionalização de venda online de passagens aéreas nacionais e internacionais 

através de cartões de crédito) no Website da AGÊNCIA. 

 

1.2. O serviço oferecido pelo Portal da Agência consiste em disponibilizar aos clientes da AGENCIA, 

durante a vigência deste contrato, a busca de passagens aéreas nacionais e internacionais através 

da consolidadora de turismo parceira - CNT CENTRAL DE NEGÓCIOS AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA – CNPJ 04.885.275/0001-00 – outra que a substituir, bem como, ao website e/ou 

aplicativo criado pela TEC4YOU, conforme plano contratado pela AGENCIA em sua adesão, qual a 

faz integrante deste contrato. 
 

(i) Ao adquirir as passagens disponibilizadas através do portal, que atua apenas como 

intermediário, o cliente da AGENCIA o faz diretamente da da companhia aérea, razão 

pela qual, está sujeito às condições de compra e política de cancelamento de cada um 

destes. 

 

2. DAS OBRIGAÇÕES DA AGENCIA 

 

2.1. A AGENCIA, ao efetuar seu cadastro no website Portal da Agência, se responsabiliza pela 

veracidade e exatidão das informações fornecidas, devendo  informar endereço de e- mail e dados 

para cobrança válidos. 

 

2.2. O acesso ao portal será efetuado por meio do e-mail e senha gerados pelo sistema no 

momento da contratação e constituirão a sua identificação para uso e administração dos recursos.  
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(i) O responsavel pela AGENCIA poderá alterar o e-mail e senha gerados pelo sistema após 

o primeiro acesso. 

 

(ii) Tais informações devem ser sigilosas, exclusivas e intransferíveis, devendo a AGENCIA 

manter sua guarda e, hipótese alguma divulgá-la a terceiros. 

 

(iii) A AGENCIA é inteiramente responsável por quaisquer prejuízos que venha a sofrer ou 

que cause a terceiros pela divulgação ou utilização indevida de seu código de assinante 

ou de sua senha privativa.  

 

2.3. A AGENCIA deverá utilizar os serviços prestados pelo Portal da Agência apenas para os fins 

a que se destinam. 

 

2.4. A AGENCIA obriga-se ao pagamento pontual dos valores referentes ao plano escolhido no 

ato de seu cadastro. 
 

2.5. Na eventualidade do pagador pelos serviços ser um terceiro indicado pela AGENCIA, este 

último declara ter lhe comunicado os presentes termos e condições contratuais e este ter autorizado 

o pagamento e concordado com o teor desse contrato. 
 

2.6. A AGENCIA deverá a plataforma Portal da Agência, imediatamente, na hipótese de rescisão 

contratual. 
 

2.7. A AGENCIA se declara ciente de que que a marca a ser veiculada no Portal da Agência e em 

todos os canais de contato com seus clientes é a sua, sendo de sua responsabilidade o atendimento 

àqueles que comprarem através do seu site.  
 

2.8. A AGENCIA se compromete a informar seus clientes que são de sua responsabilidade: 
 

(i) Efetuar o cadastro no website da AGENCIA, antes de iniciar a compra, mediante a 

inserção de informações corretas, completas e atualizadas, solicitadas pelo site 

durante o cadastramento. 

 

(ii) A inserção e o fornecimento de dados durante a compra, tais como informações do 

passageiro, passaporte, forma de pagamento e, conforme a opção, aqueles relativos 

ao cartão de crédito (número, data de validade, dígito verificador ou qualquer outra 

que for solicitada), referentes ao envio de boleto, dentre outros. 

 

(iii) Na hipótese de viagens internacionais, providenciar passaporte válido e, conforme o 

caso, o visto de entrada, de acordo com o país visitado e também no de conexão, bem 

como seguro de viagem obrigatório quando a viagem tiver como destino ou conexão 

países da Europa. 
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(iv) Providenciar a sua devida vacinação, de acordo com a legislação brasileira e do local 

de destino.  
 

2.9. A AGENCIA se compromente a informar seus clientes: 

 

(i) Que as solicitações de cancelamento de passagens obedecerão as políticas e prazos, 

multas e de reembolso da companhia aérea (que se encontram disponíveis no 

respectivo site), condições as quais o comprador declara conhecer e concordar 

expressamente; 

 

(ii) Que o cancelamento da compra, somente poderá ser feito no mesmo dia da aquisição 

até as 20:00 horas e ensejará a cobrança de "taxa de serviço de cancelamento" pelo 

"Portal da Agência", além de cobrança de multa pela respectiva companhia aérea, 

conforme o caso (nacional ou internacional). 

 

(iii) A partir do dia seguinte à aquisição, o cliente/comprador poderá solicitar o reembolso 

de sua(s) passagem(s), de acordo com a regra de tarifa do(s) respectivo(s) bilhete(s), 

mediante a cobrança de multa pela companhia aérea, além de "taxa de serviço" pelo 

portal da agencia. 

 

(iv) Os reembolsos serão realizados nos prazos e nos percentuais estabelecidos pela 

respectiva companhia aérea. 

 

(v) As "taxas de serviço" não são sujeitas a reembolso. 

 

(vi) Que mesmo após a conclusão da compra e o envio do(s) "e- tickets", a(s) passagem(s) 

aérea(s) por ele adquirida(s) poderão sofrer alterações por motivos de ordem técnica, 

disponibilidade, dentre outros, ficando ao seu arbítrio a aceitação dessas alterações, 

ou, ainda, poderá solicitar o reembolso do respectivo bilhete. 

 

(vii) Caso não haja a confirmação de pagamento, ou, ainda, na hipótese de este não vir a 

ser aprovado, a compra e a reserva serão canceladas. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA TEC4YOU 

 

3.1. São obrigações da TEC4YOU: 

 

(i) Disponibilizar o acesso a plataforma para gerenciamento por parte da AGENCIA. 

 

(ii) Manter o funcionamento do sistema e prestar suporte para eventuais dúvidas ou 

correções; 
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(iii) Realizar a atualização, manutenção e dar suporte para a AGENCIA em dúvidas 

relacionadas ao Portal da Agência;  

 

4. DAS COMPRAS REALIZADAS POR MEIO DO PORTAL DAS AGENCIAS 

 

4.1. A compra de passagem (s) aérea (s) será feita, exclusivamente, através de cartão de crédito, 

nas condições e prazos de pagamento, constantes do site do "Portal da Agência". 

 

4.2. A AGENCIA se declara ciente que a analise de risco da operação é realizada por sistema da 

consolidadora, que receberá os dados do cartão de crédito do cliente e caso haja suspeita da 

existência de fraude, bloqueia a conclusão da compra, razão pela qual esta ultima é responsavel por 

quaisquer riscos decorrentes do cartão de crédito fornecido pelo passageiro, principalmente em 

caso de ocorrência de fraudes, aprovação de crédito, chargeback, dentre outros. 
 

(i) A AGENCIA se declara ciente que o titular do cartão de credito receberá um SMS, 

enviado pelo sistema de segurança, em seu numero de celular cadastrado na operadora 

de telefonia, para a confirmação da compra, sem a qual esta não será efetivada. 
 

4.3. O prazo para o envio da confirmação de pagamento e do "e ticket", será de até 5 dias úteis. 
 

4.4. As compras efetuadas após as 20:00 horas não poderão ser canceladas, ficando sujeitas a 

pedido de reembolso. 
 

4.5. Em compras parceladas, as taxas de embarque e eventuais tarifas e impostos, serão debitadas 

na primeira parcela. 
 

4.6. Não serão processadas as compras com cartões de crédito emitidos no exterior. 
 

4.7. O valor das passagens aéreas adquiridas pelo site do "Portal da Agência", poderá ser acrescido 

de "taxa de serviço". 
 

4.8. A AGENCIA se compromente a menter sua marca em todos os canais de contato com seus 

clientes, se declarando ciente que é de sua responsabilidade o atendimento àqueles que comprarem 

através do seu site.  

 

5. DAS TAXAS E REMUNERAÇÕES 

 

5.1. A apuração das vendas realizadas por intermédio do Portal da Agência, esta disponivel no 

painel de controle. 

 

5.2.  O pagamento das comissões, é realizado pela consolidadora, conforme calendário IATA 

também disponivel no painel. 
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(i) A tabela atualizada da comissão referente às companhias aéreas internacionais se encontra 

no painel administrativo do site. 
 

(ii) A comissão referente as vendas de passagens de companhias aéreas nacionais será de: 

10% sobre o valor da passagem ou R$40 (o que for maior);  
 

(iii) A comissão referente as vendas de passagens das Companhias aéreas Azul e Gol: 10% 

sobre o valor da passagem ou R$ 30 (o que for maior). 
 

§ unico - A AGENCIA se declara ciente que o percentual descrito no item 6.1, iii, iv e v 

poderão ser alterados em virtude de eventuais mudanças nas regras de pagamento das 

comissões pelas companhias aéreas, sem aviso previo. 

 

5.3. Caso algum usuário solicite o reembolso ou cancelamento da compra realizada por meio do 

Portal da Agência e já tenha ocorrido o correspondente pagamento da comissão a AGÊNCIA, esta 

deverá conceder um crédito na próxima fatura a ser emitida para abatimento do valor já pago pela 

consolidadora ou realizar um depósito em favor da consolidadora, conforme tratativas relativas ao 

caso. 
 

6. DOS PREÇOS 

 

6.1. Pelos serviços objeto deste contrato, a AGENCIA pagará o valor correspondente ao plano 

contratado (todos sem fidelidade) no ato de seu cadastramento. 

 

6.2. O valor promocional de R$65,55/mês é válido para as duas primeiras mensalidades, após 

este período será cobrado o valor de R$98,00/mês. 

 

7. DO PRAZO, VIGÊNCIA E RESCISÃO 

 

7.1. O presente contrato vigorará pelo prazo mensal, a partir da data de sua assinatura, 

renovando-se, automaticamente, por igual período, independentemente de manifestação das 

partes. 

 

7.2. O atraso no pagamento, por período igual ou superior a 10 dias após o vencimento da fatura 

mensal, autoriza a TEC4YOU, independentemente de notificação, a suspender a prestação dos 

serviços.  
 

7.3. A rescisão do presente contrato poderá ser feita, a qualquer tempo, por qualquer das partes, 

mediante comunicação por escrito (e-mail) com 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

7.4. Operar-se-á a rescisão automática e imediata deste contrato, independentemente de 

qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses que 
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caracterizam justa causa:  
 

(i) dissolução judicial ou extrajudicial, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, 

decretação de falência de quaisquer das partes;  

 

(ii) se uma das partes deixar de cumprir qualquer de suas obrigações previstas neste 

contrato, e não remediar o descumprimento dentro do prazo de 30 dias contados do 

recebimento de notificação da outra parte nesse sentido, ressalvado o previsto no item 

abaixo;  
 

(iii) se a AGENCIA deixar de realizar o pagamento devido à TEC4YOU por prazo superior 

a 15 dias. 

 

8. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

8.1. A propriedade intelectual e a titularidade do direito autoral utilizadas nos serviços 

fornecidos pela TEC4YOU, nos termos do presente Contrato, a ela pertencem, razão pela qual a 

AGENCIA concorda em observar todos os direitos autorais e demais direitos de propriedade 

intelectual, especialmente em relação:  

 

(i) a tudo o que tenha sido desenvolvido, desenhado ou criado pela TEC4YOU antes ou 

durante o trabalho, inclusive sistemas, metodologias, programas de computador, 

conhecimentos técnicos e papéis de trabalho.  

 

9.  DA CONFIDENCIALIDADE 

 

9.1. As Partes deverão tratar como confidenciais as informações trocadas entre elas, 

relacionadas com o presente contrato e, o eventual acesso das partes a documentos que contenham 

ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio implicará para este e seus prepostos o 

mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e após sua vigência, por prazo 

indeterminado. 

 

10. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

10.1. A partes se compromentem a dar cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos 

direitos dos titulares previstos na Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - e 

demais diplomas normativos relativos ao tema e no atendimento de requisições e determinações 

do poder judiciário ou órgãos administrativos.  

 

10.2. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento 

de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que: 
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(a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas 

hipóteses dos art. 7º da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão a execução deste contrato, 

e para propósitos legítimos; 

 

(b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de 

execução do contrato, sendo vedada sua utilização em proveito próprio ou de terceiros fora 

das hipóteses legais; 

 

(c) tais informações somente poderão ser fornecidas a terceiro mediante consentimento 

prévio e por escrito das partes, ou em caso de determinação judicial, hipótese em que deverá 

ser informar de imediato, por escrito; 

 

(d) a adoção de medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os 

dados pessoais captados, comunicando aos titulares, caso ocorra algum incidente de 

segurança que possa acarretar risco ou dano relevante, conforme artigo 48 da Lei n° 

13.709/2020. 
 

10.3. As informações pessoais da AGENCIA utilizadas no cadastramento do serviço serão 

compartilhadas com a consolidadora de turismo. 

 

10.4. A AGENCIA se declara ciente que para a análise de risco e concretização das compras, os 

dados do cliente armazenados no site/portal são compartilhados com terceiros, autorizando desde 

já a coleta/uso/armazenamento/tratamento dos dados (inclusive pelos terceiros contratados), 

podendo, inclusive, ser individualizados para fins estatísticos. 

 

10.5. As partes declaram seu consentimento ao uso de dados e informações pessoais fornecidas 

neste instrumento, bem como o tratamento de seus dados, de acordo com o art. 7º da Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais, para única e exclusivamente garantir a correta consecução do objeto 

deste contrato. 

 

(i) Esta autorização pode ser revogada mediante solicitação expressa a qualquer momento. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1. A AGENCIA desde já autoriza a utilização de seu nome no material publicitário da TEC4YOU. 

 

11.2. A tolerância de qualquer das partes, referente a qualquer dispositivo desse instrumento não 

significará renúncia a seus direitos ou ao cumprimento das demais disposições e obrigações, nem 

poderá ser invocada como precedente para novas e idênticas concessões. 
 

11.3. Qualquer aviso, notificação ou comunicação referente a qualquer cláusula desse instrumento, 
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deverá ser feito por escrito à parte contrária. 
 

11.4. As partes não poderão ceder total ou parcialmente, os direitos ou obrigações assumidas no 

presente instrumento, sem prévia e expressa anuência por escrito da outra parte. 

 

12. DO FORO  

 
12.1.  As partes elegem o Foro da Capital de São Paulo para dirimir todas e quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
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