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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A 
FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS - FLACSO, E, DE OUTRO, EDSON GRAVE DE 
PAULO E SILVA 33713738866 – SS AUDIO E VIDEO, 
PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

 
FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS - FLACSO, pessoa jurídica de direito 
público externo, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 27.819.903/0001-55, com sede na com 
sede na ST SPO, Área Especial, conjunto 02 – sala 121 – Setor Policial Sul, CEP 70610-206, Brasília-
DF, neste ato representada por sua Diretora no Brasil, a Sra. Salete Sirlei Valesan Camba, RG n° 
15.339.569-2, regularmente inscrita no CPF sob o n° 022.205.388-77, ora designada como 
CONTRATANTE; e EDSON DE PAULA E SILVA 28690770178 – SS AUDIO E VIDEO, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 44.731.244/0001-10, com sede na Rua Castanheira nº 
101 - Cidade das Flores – Osasco/SP CEP 06184-210, neste ato representado por Edson Grave de 
Paula e Silva, inscrita no CPF sob o número 337.137.388-66 e registro geral sob o nº 406.847.538 
SSP/SP com endereço na Rua Castanheira nº 101 - Cidade das Flores – Osasco/SP CEP 06184-210, 
telefone: (61) 99829-2511, e-mail gabyutzigh@gmail.com, ora designada como CONTRATADA, 
resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de locação e execução de transmissão 
para streaming, incluindo: ilhas de transmissão, captação ao vivo do palco principal, criação de 
conteúdo, desenho de luz, 5 câmeras, grua, sonorização, equipe e equipamentos necessários para 
atender o evento Semana de Inovação 2021, no período de 09 a 12 de novembro de 2021. 
 
Parágrafo primeiro – O objeto deste Contrato deverá observar a entrega dos produtos listados 
abaixo, conforme detalhamento constante da Proposta aprovada: 
 

Produto 1: DJ/Playlists para: salas de zoom das atividades dos mundos, I-Gov Nights, 
streaming palco principal e coquetel de encerramento; 
Produto 2: Locação de 9 intercomunicadores/radio de comunicação para a equipe de 
streaming do palco principal; 
Produto 3: Streaming: Ilhas de transmissão, captação ao vivo do palco principal e mais 3 
atividades de contra turno; conteúdo de palco principal: vídeo de abertura, animações de 
apoio, chamadas de palestrantes e VJ; direção de fotografia e desenho de luz; Live U 
conectado a 4 redes móveis de velocidade 4G. 
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Parágrafo segundo – Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções na execução, 
fica a CONTRATADA obrigada a efetuar as correções necessárias, sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR, PAGAMENTO E TRIBUTAÇÃO FISCAL 
  
Pelo serviço a ser prestado e para atender às despesas com a execução do objeto, a CONTRATADA 
receberá o valor total de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), que será pago até o dia 31 
de janeiro de 2022, mediante apresentação de Notas Fiscais por produto validado pela 
organização do evento, sendo; 

 
Produto 1:  R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais 
Produto 2:  R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) 
Produto 3:  R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) 

 
Parágrafo primeiro – O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 05 (cinco) 
dias úteis a partir do recebimento da Nota Fiscal, mediante crédito em conta corrente designada 
pela CONTRATADA, conforme dados abaixo: 
 

Banco NEON PAGAMENTOS - VOTORANTIM 
Código do banco: 655 
Nº Agência: 0655 
Nº Conta Corrente: 14.174.775-7 
PIX: 44.731.244/0001-10 (CNPJ) 
 

Parágrafo segundo – A conta corrente informada pela CONTRATADA deve pertencer ao número 
de CNPJ qualificado no preambulo do Contrato, salvo em caso de MEI – Microempreendedor 
Individual, em que será aceita conta corrente sob a titularidade do CPF especificado no CCMEI - 
Certificado da Condição do Microempreendedor Individual; 
 
Parágrafo terceiro – A CONTRATADA não poderá ́apresentar Nota Fiscal/Boleto com CNPJ diverso 
do qualificado no preâmbulo do Contrato;  
 
Parágrafo quarto – A remuneração cobrirá quaisquer gastos que, porventura, haja realizado para 
a entrega do serviço pactuado, incluindo todos os custos para o seu desenvolvimento.  
 
Parágrafo quinto – O pagamento poderá ser suspenso pela FLACSO nos seguintes casos: 
a) Não cumprimento das obrigações da Contratada com terceiros, relacionados com os serviços 
contratados, que, a juízo da FLACSO, possam causar-lhe prejuízos ou colocar em risco a prestação 
de serviços;  
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b) Inadimplemento de obrigação assumida no contrato;  
 
c) Erros ou vícios nas Notas Fiscais/Boletos.  
 
Parágrafo único – A CONTRATANTE é um organismo internacional, intergovernamental, de 
caráter regional e autônomo, e, devido a essa natureza jurídica, é ISENTA e IMUNE de 
QUALQUER imposto direto, seja ela de âmbito da União, Estadual e do Distrito Federal ou 
Municipal, não se aplicando qualquer retenção de tributos em seu CNPJ, ficando sob a 
responsabilidade da CONTRATADA todo e qualquer pagamento devido às autoridades 
tributárias nacionais decorrente da emissão de sua Nota Fiscal.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
 
O presente Contrato inicia-se na data de sua assinatura e encerra-se em 31/01/2021, podendo 
este período ser estendido, sem ônus para a CONTRATANTE, caso a CONTRATADA não realize 
todas as entregas previstas na Cláusula Primeira, dentro da data estabelecida. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
A CONTRATANTE obriga-se a: 
 
d) Efetuar o pagamento à Contratada na forma e prazos pactuados; 
 
e) Proporcionar as condições necessárias ao bom andamento da prestação de serviços 
contratados; 

 
f) Notificar à Contratada, por escrito, sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços objeto deste Contrato, caso ainda haja interesse na manutenção do vínculo. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA obriga-se a: 
 
a) Arcar com eventuais prejuízos causados à FLACSO e/ou a terceiros, motivados por ineficiência 
ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços 
prestados em descordo com o pactuado; 
b) Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta 
contratação, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos 
serviços, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado pela FLACSO; 
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c) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, encargos 
sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e qualquer outras que forem devidas a seus 
empregados no desempenho do serviço, ficando a FLACSO isenta de qualquer vínculo 
empregatício com aqueles; 

 
d) Responsabilizar-se por todo e qualquer pagamento devido às autoridades tributárias 
decorrente da emissão de sua Nota Fiscal; 

 
e) Cumprir e fazer cumprir, por parte de seus prepostos ou empregados, as leis, regulamentos e 
posturas, bem como qualquer determinação emanada pelos órgãos competentes, pertinentes à 
matéria objeto deste Contrato; 

 
f) Não será admitida subcontratação sob qualquer pretexto ou alegação, devendo o contrato ser 
executado diretamente pela empresa contratada; 

 
g) Não será admitida, em hipótese alguma, publicidade ou qualquer outra informação decorrente 
da contratação, sem a prévia autorização da FLACSO. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA MANUTENÇÃO DE SIGILO 
 
É responsabilidade exclusiva da CONTRATADA comprometer-se a guardar o sigilo ético 
necessário, por tempo indeterminado, sobre dados, arquivos, documentos, especificações 
técnicas, metodologias e quaisquer outras informações da CONTRATANTE, sobre as quais a 
CONTRATADA venha a ter acesso durante a execução do presente Contrato, não podendo divulgar 
publicamente o conteúdo disponibilizado sob qualquer pretexto, sob pena de quebra de Contrato, 
sujeito à plena rescisão, além das sanções legais pertinentes. 
  
A CONTRATADA deverá ceder à CONTRATANTE os arquivos finais abertos e os direitos autorais ou 
qualquer outro direito de propriedade intelectual sobre os trabalhos, serviços e documentos 
produzidos pela CONTRATADA no âmbito deste Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
Os serviços, objeto do presente instrumento, serão desenvolvidos em nome da CONTRATANTE, a 
quem competirá, com exclusividade, o eventual direito de propriedade dos materiais, arquivos e 
documentos decorrentes da execução deste Contrato. 
Parágrafo único. Todos os direitos imateriais, fruto desta contratação, pertencerão a 
CONTRATANTE, podendo essa ceder, utilizar a qualquer tempo, total ou parcialmente. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA CONFIDENCIALIDADE 
 
A CONTRATADA se obriga, por si, seus representantes, empregados e prepostos a manter estrita 
confidencialidade a respeito dos termos do presente instrumento, bem como de todas as 
instruções, determinações e informações que vier a receber ou a ter acesso por força da relação 
profissional e comercial com a CONTRATANTE. 
 
 A CONTRATADA se obriga, ainda, por tempo indeterminado, a não revelar ou divulgar a terceiros 
nem tampouco utilizar, de modo algum, direta ou indiretamente, em proveito próprio ou de 
terceiros, nenhuma informação confidencial, ou não, que tenha conhecimento em razão dos 
serviços ora pactuados. 
 
Parágrafo Primeiro - A infração ao compromisso ora firmado estará caracterizada sempre que for 
observada a divulgação por qualquer meio, bem como o simples vazamento de informações 
confidenciais ou não relativas ao objeto do presente Contrato. 
 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de infração ao presente compromisso, a CONTRATADA pagará à 
CONTRATANTE multa equivalente ao valor do presente Contrato, atualizado pela variação do IGP-
M, sem prejuízo do ressarcimento, por perdas e danos de qualquer natureza, eventualmente 
causados à CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
 
Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante notificação 
expressa, sem que caiba qualquer tipo de ressarcimento à CONTRATADA, exceto o direito de 
receber o estrito valor correspondente aos serviços efetivamente realizados e aceitos e desde que 
estejam de acordo com as prescrições pactuadas neste termo. 
 
Parágrafo único. O contrato poderá ser resolvido de pleno direito em caso de descumprimento 
das clausulas dispostas no presente instrumento. 
 
 
CLAÚSULA DÉCIMA – DOS PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES 
 
Nenhuma das disposições do presente instrumento poderá ser interpretada como recusa 
implícita ou renuncia aos privilégios e imunidades dispensados a CONTRATANTE por atos de 
natureza internacional firmados e internalizados no ordenamento jurídico brasileiro. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 
As Partes acordam que qualquer eventual disputa que surja em decorrência da execução deste 
contrato deverá ser, inicialmente, resolvida de comum acordo, de boa fé, no prazo de 10 (dez) 
dias. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas 
abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. 
 
Brasília, 06 de novembro de 2021. 
 
 
 
 
______________________________ 
Salete Sirlei Valesan Camba 
Diretora FLACSO no Brasil 
Pela Contratante 
 
 
 
 
__________________________________ 
Edson Grave de Paula e Silva  
Representante da SS Áudio & Vídeo  
Pela Contratada 
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