
 

SEBRAE GOIÁS 

Termo de Compromisso – Participação em Missões Empresariais 

CONDIÇÕES GERAIS DE VIAGEM  

1. DOS SERVIÇOS - São considerados - serviços contratados - aqueles que estiverem expressamente 
mencionados no programa de viagem.  
 
2. DOS SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – Eventuais despesas, que não estiverem incluídas no programa 
de viagem serão suportadas pelo cliente, tais como: taxas com expedição de documentos, taxa pró-turismo, 
obtenção de vistos consulares, taxas de embarques (aeroportos ou portos), ingressos de qualquer natureza, 
taxas com expedição e carregamento de bagagens, malas, atrativos como filmes de vídeo e TV a cabo, 
telefonemas, bebidas, produtos do frigobar, restaurantes, extraordinárias e serviços de quarto, despesas 
provenientes de diárias, refeições e deslocamentos quando excedentes às incluídas no programa, que, por 
qualquer motivo ocorrer como interrupção de estradas e ou fenômenos naturais, dentre outras. 
2.1 - Os participantes que, no decorrer da viagem, necessitarem de assistência médica ou remédios deverão 
suportar tais encargos.  
2.2 – É condição para participação na missão a existência no pacote ou por parte de cada participante de 
seguro saúde internacional, que cubra, inclusive, serviço funeral. 
 
3. DA RESPONSABILIDADE CIVIL – As empresas prestadoras de serviços de hospedagem, transporte 
aéreo, terrestre ou marítimo, atendimento receptivo no local de destino, terceirização de guias turísticos, 
intérpretes, entre outros serviços que compõe a missão são responsáveis integralmente pela execução de 
suas obrigações bem como pelos eventuais danos e prejuízos provenientes do serviço por elas prestado. 
3.1 – É de inteira responsabilidade do participante o ressarcimento de eventuais prejuízos por sua culpa 
gerados ao Sebrae/GO e/ou a qualquer pessoa física ou jurídica relacionada à missão e/ou ocorridos no 
curso da missão.  
3.2 – Caso haja a desistência ou a não participação na missão por qualquer motivo, após a formalização das 
contratações vinculadas à viagem internacional, o desistente arcará com todos os custos da viagem 
atualizados, bem como responsabilidades contratuais e prejuízos porventura causados pela sua não 
participação.  
3.3 – O SEBRAE/GO não garante o sucesso do projeto/missão, bem como não se responsabiliza por 
eventuais impossibilidades não ocorridas por sua culpa. 
3.4 – O SEBRAE/GO não se responsabiliza pelos possíveis negócios e transações realizados durante ou em 
decorrência da missão. 
3.5 - O participante está ciente de que qualquer situação decorrente de seu comportamento em território 
nacional ou estrangeiro será de sua exclusiva responsabilidade, inclusive suas consequências econômicas e 
legais. 
3.6 - O SEBRAE/GO não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos provenientes de caso fortuito ou 
força maior. 
3.7 - O SEBRAE/GO não se responsabiliza por quaisquer danos e/ou acidentes que porventura aconteçam, 
não tendo nenhuma solidariedade quanto a eventuais ocorrências na execução do evento, participando 
somente com o apoio para viabilizar o deslocamento e/ou hospedagem, quando for o caso; 
3.8 - O SEBRAE/GO não se responsabilizará, ainda, por eventuais furtos, roubos, extravios, perdas, quebras, 
ou danos de qualquer natureza, que houver durante a execução do objeto; 
3.9 - O participante se responsabiliza pelos danos causados a si e/ou a terceiros, não tendo o SEBRAE/GO 
nenhuma solidariedade quanto a eventuais ocorrências durante a execução da missão internacional; 
 
4. DA HOSPEDAGEM - O local da hospedagem poderá ser alterado caso, por qualquer motivo, houver a 
possibilidade de que a execução dos serviços fique comprometida, situação em que o hotel se 
responsabilizará pela nova acomodação. 
 
5. DO TRANSPORTE, BAGAGEM E DOCUMENTAÇÃO – É de responsabilidade do participante o 
cumprimento de todas as normas legais vigentes relacionadas ao transporte aéreo, terrestre e marítimo, bem 
como das normas relacionadas à bagagem e porte de documentos, como vistos, seguros, vacinas, 
passaportes, quantias em dinheiro e  qualquer exigência específica para ingressar no país visitado. 
5.1 - É de inteira e exclusiva responsabilidade do passageiro a perda do embarque, quer por não se 
apresentar dentro do horário e local indicados ou sem portar a documentação necessária, respondendo 



 

individualmente por consequências de qualquer ordem advindas do fato, inclusive quanto a encargos para 
eventual embarque em outro vôo, se possível e de seu interesse. 
5.2 – O participante fica ciente de que, embora esteja em posse dos documentos e cumpra as exigências 
feitas ao visitante pelo país a ser visitado, isso não garante o seu direito de ingresso, podendo haver recusa 
com base exclusiva na soberania daquele país. 
5.3 - O participante fica ciente de que qualquer situação decorrente de documentação rejeitada e/ou 
impedimento na travessia de fronteira, para os roteiros internacionais, é de sua exclusiva responsabilidade. 
 
 
O participante declara ter ciência das regras de participação em missões do SEBRAE/GO, e ainda, que com 
elas concorda. 
 
Por estar ciente e de acordo com o apresentado, assino abaixo. 
 
 
Local, ..............................., ......... de ........................ de 20 .... 
 
 
 
_____________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal da empresa 
CPF: 
 
 
_____________________________________________ 
Nome e assinatura do participante da missão 
CPF: 

 


