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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, 
 

I – Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO) - Sede Acadêmica 

Brasil, organismo internacional de caráter regional e autônomo, inscrito no CNPJ 

27.819.903/0001-55, com escritório nesta capital, no ST SCN Quadra 06, Ed. Venâncio 3.000 

– bloco A, 6º andar, Brasília/DF, neste ato devidamente representada por sua diretora Salete 

Sirlei Valesan Camba, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG sob o nº 

15.339.569-2 e inscrita no CPF sob o nº 022.205.388-77; doravante denominada 

simplesmente como CONTRATANTE;  
 

E 

 

II - Ethymos Comunicação em Informática. Pessoa jurídica, de direito privado, inscrita 

perante o CNPJ sob o nº. 07.979.423/0001-44, com sede na Cidade de Curitiba, PR, na Rua 

Itupava, nº. 1299 – Conj. 312, neste ato devidamente representada nos termos do seu Contrato 

Social, por João Paulo Lacerda Rocha Mehl, brasileiro, casado, Administrador, portador da 

cédula de identidade R.G. Nº 5.086,804-4 e inscrito no CPF/MF nº 032.481.699-58, residente 

e domiciliado na Rua Gabriela Mistral, 149 – Ap. 23-B, Bairro Ahú, Curitiba – Paraná; 

doravante designada simplesmente como CONTRATADA. 
 

 

Sendo CONTRATANTE e CONTRATADA também, referidos individualmente como 

“Parte” e, em conjunto, como “Partes”, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, a ser regido pelas cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas: 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 
 

1.1 É objeto deste Contrato a prestação dos serviços de ativação e suporte de projeto web 

personalizado do programa de computador (“Software”), que automatiza a criação de sites ou 

blogs destinados por meio de gerenciador de conteúdos e de contatos, além de outras 

ferramentas descritas neste Contrato. 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS 
 

2.1. Este contrato garante ao CONTRATANTE a prestação dos serviços de ativação e 

suporte de páginas na internet destinada ao objeto definido pela contratante, contemplando as 

seguintes ferramentas e funcionalidades, nos termos descritos no Anexo I – PTC-011/2014. 
 

2.2.  Além da ativação e da instalação, a CONTRATADA prestará à CONTRATANTE os 

serviços de manutenção e suporte técnico, nos termos descritos na PTC-011/2014. 
 

2.3. A CONTRATADA garantirá, no mínimo, o acesso simultâneo de 300 (trezentos) 

usuários/visitantes da página na internet do CONTRATANTE. 
 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

3.1 Além das demais obrigações  previstas neste Contrato, compete à CONTRATADA: 
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3.1.1 Prestar suporte técnico à CONTRATANTE sempre que houver problemas relacionados 

à prestação dos serviços descritos nas Cláusulas Primeira e Segunda deste Contrato, através 

de sistema próprio disponibilizado na plataforma. 

 

3.1.2 Garantir qualidade e bom atendimento na prestação dos serviços, mantendo um índice 

de disponibilidade compatível com a importância dos serviços e com os melhores padrões do 

mercado. 

 

3.1.3 Garantir o devido sigilo das informações do CONTRATANTE armazenadas em seus 

servidores, salvo autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE, em que conste 

referência expressa a esse dispositivo, ou em caso de determinação judicial. 

 

3.1.4 Responsabilizar-se por eventuais falhas que possam ocorrer durante o período de 

prestação dos serviços, decorrente do não atendimento dos itens sob sua responsabilidade. 
 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

4.1 Além das demais obrigações, previstas neste Contrato, compete à CONTRATANTE: 
 

4.1.1 Efetivar o pagamento à CONTRATADA nos termos e prazos estabelecidos neste 

Contrato. 

 

4.1.2 Prestar todas as informações pertinentes solicitadas pela CONTRATADA a fim de 

permitir a consecução do objeto do presente Contrato. 

 

4.1.3 Não vender, doar, alienar ou ceder sob qualquer outra forma, gratuita ou onerosamente, 

provisória ou permanentemente, o sistema ou parte dele. 

 

4.1.4 Responsabilizar-se por qualquer conteúdo inserido no site ou blog de veiculação de sua 

atividade bem como cumprir e respeitar todas as exigências da legislação brasileira e 

responsabilizar-se pelos conteúdos inseridos em sua página na internet. 

 

4.1.5 Informar à CONTRATADA, por escrito, imediatamente à ocorrência, qualquer suspeita 

ou constatação de erro ou anomalia no funcionamento padrão do sistema. 

 

4.1.6 Responsabilizar-se por qualquer conteúdo inserido no site ou blog de veiculação de sua 

atividade. 
 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 

5.1 Em contraprestação aos serviços previstos neste Contrato, a CONTRATANTE pagará 

o valor definido de acordo com a PTC-011/2014 de forma integral ou parcelada. 
 

5.1.2 O pagamento em uma única parcela deverá ser comprovado em até 3 dias úteis contados 

da assinatura deste Contrato, sob pena de rescisão por parte da CONTRATADA. 

 

5.1.3 Em caso de opção pelo pagamento parcelado, o pagamento da primeira parcela deverá 

ser comprovado em até 3 dias úteis contados da assinatura deste Contrato, sob pena de 

rescisão por parte da CONTRATADA. As demais parcelas deverão ser quitadas nos prazos 

descritos no Anexo I – PTC-011/2014, sob a pena de suspensão imediata dos serviços 

contratados ou, a critério da CONTRATADA, do pagamento de multa moratória de 2%  (dois 
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por cento) incidente sobre o valor da respectiva parcela, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo índice IGP-M (Fundação Getúlio Vargas - FGV). 
 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES COMUNS ÀS PARTES 
 

6.1. As Partes declaram que são e permanecerão independentes entre si. Nenhuma 

disposição do presente Contrato cria ou visa criar entre elas qualquer relação de sociedade, 

associação ou joint-venture. 
 

6.2. Não se originam deste contrato quaisquer vinculações trabalhistas, acidentárias, 

tributárias ou previdenciárias entre as partes ou seus respectivos empregados, obrigando-se as 

Partes mutuamente a preservar e manter a outra Parte a salvo de quaisquer reclamações de 

seus empregados e prepostos, bem como dos seus subcontratados, estando, por este 

instrumento, obrigadas, na ocorrência de reclamatória trabalhista, ação envolvendo pleito de 

indenização em virtude de acidente de trabalho ou quaisquer ações de outra natureza, a 

intervir no processo, requerendo a exclusão da outra parte da relação processual ou assumindo 

a responsabilidade pelo pagamento de todas as importâncias reputadas devidas. 
 

6.3.  Cada Parte será responsável, de forma independente e autônoma, pela contratação e 

pelo pontual pagamento da remuneração de seus respectivos empregados, sendo livre para 

determinar a quantidade de pessoas físicas ou jurídicas necessárias para a execução da 

finalidade do presente, bem como estabelecer o regime da contratação das mesmas, não 

existindo qualquer subordinação hierárquica, relativamente a horários ou tarefas a serem 

desempenhadas. 
 

6.4. Cada Parte será responsável, de forma exclusiva e autônoma, pelas obrigações fiscais, 

trabalhistas, previdenciárias e acidentárias, inclusive adicionais de periculosidade e/ou de 

insalubridade, se devidos, incorridas na execução das obrigações previstas no presente, não 

havendo nenhuma ingerência de uma Parte sobre as decisões da outra neste sentido. 
 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 

7.1 Este contrato estabelece apenas a obrigação, por parte da CONTRATADA, de ativar, 

dar suporte e manter as condições de funcionamento do site ou do blog destinado do 

CONTRATANTE, não conferindo qualquer direito de propriedade intelectual do código do 

software, o qual estará sobre a licença Creative Commons, ao CONTRATANTE, que se 

obriga a manter em sua página os TERMOS DE USO definidos pela CONTRATADA; 
 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA CONFIDENCIALIDADE 
 

8.1 As Partes reconhecem que, em razão do presente Contrato, poderão ter acesso a 

informações confidenciais e privativas da outra parte (as “Informações”). Desta forma, uma 

Parte não poderá, salvo quando expressa e previamente autorizada por escrito pela outra 

Parte, durante ou inclusive após a vigência deste Contrato, divulgar, revelar, demonstrar, 

expor ou de qualquer forma transferir ou fazer disponível a terceiros, ou permitir que terceiros 

usem ou tenham acesso às tais Informações. 
 

8.2 A vedação prevista no item 8.1 não se aplica em caso de determinação judicial ou 

outras hipóteses previstas em lei. 
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8.3 A CONTRATADA se responsabiliza pela segurança dos dados que lhe forem 

confiados, salvo nas hipóteses de uso indevido das senhas de acesso fornecidas ao 

CONTRATANTE. 
 

 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
9.1. O presente contrato terá vigência da data de sua assinatura até 12 meses seguintes, 

com renovação automática, exceto se manifestado interesse de recisão com 30 dias de 

antecedência; 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS HIPÓTESES DE RESILIÇÃO E RESCISÃO 
 

10.1. É permitida a resilição imotivada deste Contrato, desde que a Parte que desejar resilir 

comunique a outra Parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, através de notificação 

enviada com aviso de recebimento. Durante este período de aviso, as obrigações contidas 

neste Contrato permanecerão em plena vigência. 
 

10.1.1 Caso a resilição imotivada seja solicitada pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA 

não estará obrigada a restituir qualquer valor recebido a título de pagamento. 

 

10.1.2 Caso a resilição imotivada seja solicitada pela CONTRATADA, esta deverá restituir ao 

CONTRATANTE os valores pagos pela CONTRATADA, de forma proporcional ao período 

de cumprimento do Contrato. 

 

10.2 Este instrumento poderá ser rescindido de pronto quando não respeitada qualquer uma 

das cláusulas ou condições aqui assumidas, por iniciativa da Parte não infratora, por meio de 

notificação à Parte infratora enviada com aviso de recebimento, ficando esta sujeita ao 

pagamento integral do valor do contrato e eventual ressarcimento por perdas e danos. 
 

10.3 Caso haja determinação judicial ou ordem emanada das autoridades competentes, 

bem como se houver alterações legislativas que proíbam a execução do objeto deste Contrato, 

este será resolvido de pleno direito, sem ônus para as partes. 
 

10.4 Este Contrato poderá ser rescindido, extinguindo-se as obrigações aqui constantes e 

sem a incidência de qualquer indenização, na hipótese de falência, recuperação judicial ou 

extrajudicial, liquidação ou dissolução da Contratada. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

11.1 A Contratada não poderá ser responsabilizada por eventual incompatibilidade de 

hardware ou software, utilizados pela Contratante, que não estejam de acordo com as 

recomendações da Contratada. 
 

11.2. Toda e qualquer modificação, alteração ou aditamento ao presente Contrato somente 

será válida se feita por instrumento escrito, assinado pelas partes. 
 

11.3 O presente Contrato constitui o único e integral acordo entre as Partes no que se 

refere ao objeto ora contratado, substituindo todos os outros documentos, cartas, memorandos 

ou propostas entre as Partes, bem como os entendimentos orais mantidos entre as mesmas, 

anteriores à data de celebração deste Contrato. 
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11.4 O não exercício ou o atraso no exercício, por qualquer das partes, de qualquer direito 

ou faculdade decorrente do presente, não operará como uma renúncia ou novação aos 

referidos direitos ou faculdades. O exercício isolado ou parcial de qualquer direito ou 

faculdade decorrente do presente não impedirá qualquer outro exercício posterior dos mesmos 

ou de outros direitos ou faculdades. 
 

11.5 As obrigações decorrentes do presente Contrato não poderão ser cedidas por qualquer 

das Partes sem o consentimento prévio e escrito da outra Parte. 
 

 
11.6 Este obriga as Partes e seus sucessores, a qualquer título. Para fins do presente 

Contrato, será considerada sucessora, entre outras, a sociedade que resultar da fusão, cisão, 

aquisição ou incorporação de qualquer uma das partes, independentemente desta possuir a 

mesma composição societária das Partes originalmente contratantes. 
 

11.7 Cada uma das Partes será pessoal e autonomamente responsável (i) pelas perdas e 

danos diretos e devidamente comprovados causados à outra parte ou a terceiros, decorrentes 

de ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia de seus prepostos, subcontratados e 

do pessoal envolvido operação abrangida por este Contrato, bem como (ii) pelas indenizações 

decorrentes de acidentes do trabalho provocados por equipamentos ou materiais seus e/ou de 

terceiros (eventualmente por ela subcontratados), decorrentes de eventos porventura ocorridos 

em razão da execução das obrigações objeto desse Contrato.   
 

11.8 A limitação de responsabilidade descrita no item anterior é contratada pelas Partes de 

boa fé e por mútuo acordo, levando-se em consideração a natureza jurídica do contrato. 
 

11.9 As comunicações e notificações decorrentes do presente Contrato serão feitas por 

correspondência dirigida aos endereços constantes da qualificação das Partes, sendo 

consideradas como validamente recebidas quando enviadas aos referidos endereços. Caso 

ocorra alteração de endereço, cabe à Parte comunicar à outra a esse respeito por escrito. 
 

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 

12.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro 

da Comarca de Curitiba – Paraná. 

 

 

      Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 2 (duas) 

vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 
 

 

Curitiba, 08 de outubro de 2014. 
 

 

                                                    
______________________________________ 

SALETE SIRLEI VALESAN CAMBA 
Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais – FLACSO Brasil 

 

 



- 

 

 
_______________________________________ 
JOÃO PAULO LACERDA ROCHA MEHL 

Ethymos Comunicação em Informática 
 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
 

-----------------------------------------------                              --------------------------------------- 
Nome:                                                                            Nome: 
CPF:                                                                               CPF: 

                                        


