
TERMOS CONTRATADOS 

CONTRATADA: VIMO VIDEO FOTO LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n. 80.775.950/0001-27, com sede à Rua 
Marechal Deodoro, 2500, Curitiba – PR têm entre si ajustadas as seguintes 
cláusulas contratuais. 

Cláusula Primeira: Tem-se como objeto do presente contrato a prestação de 
serviços especializados no ramo de foto e filmagem pela CONTRATADA em 
favor do(s)/da(s) CONTRATANTE(S) ou a quem esta indicar, nas referidas 
datas, horários e locais posteriormente indicados desde que em um período 
mínimo de 2 (dois) dias úteis (48 horas) após pagamento do serviço.  
Parágrafo Único: A CONTRATADA possui profissionais capacitados a 
desenvolver o objeto contratado, podendo designar qualquer das equipes 
para o atendimento à CONTRATANTE. 
 
Cláusula Segunda: Acordam as partes que a CONTRATADA prestará os 
serviços indicados acima. 
 
Cláusula Terceira: Acordam as partes que o valor total do contrato será 
pago nas condições estabelecidas na contratação online. Os valores serão 
pagos de acordo com política de cobrança do PagSeguro, isentando a 
CONTRATADA de qualquer negociação de juros ou parcelamento firmada no 
aceite deste termo.  
Parágrafo Primeiro: Caso a data e horário apontados pela CONTRATANTE 
esteja indisponível, a CONTRATADA se compromete a ressarcir o valor 
contratado em 2 dias úteis via operadora financeira (PagSeguro). 
Parágrafo Segundo: Caso a CONTRATADA não receba comprovante emitido 
pela operadora financeira (Pagseguro) pelos débitos quitados até 24 horas 
antes da data do evento, a mesma se reserva o direito de não fazer a 
cobertura do mesmo. 
  
Cláusula Quarta:  O objeto contratual será realizado na data, locais e 
horários estabelecidos de acordo com formulário online, cabendo ao 
CONTRATANTE assumir eventuais despesas (taxas ou similares) cobradas 
por qualquer entidade para permitir a execução dos serviços ora contratados 
em seus espaços. 
 
Cláusula Quinta: Caso a CONTRATANTE queira alterar horário, dia e local, 
deverá comunicar a CONTRATADA com, no mínimo, 48 horas de 
antecedência, estando sujeita, ainda, à anuência da CONTRATADA, em 
decorrência da logística utilizada para divisão de seus profissionais. 
Parágrafo Único: A CONTRATADA deverá arcar com toda e qualquer 
despesa que irá acarretar a alteração solicitada. 
 
Cláusula Sexta:  Acordam as partes como cláusula de excludente de 
responsabilidade da CONTRATADA, a ocorrência de caso fortuito ou força 
maior que venham a impedir o cumprimento do presente contrato. 
 



Cláusula Sétima:  Serão entregues ao CONTRATANTE, via nuvem pelo 
serviço OneDrive da Microsoft, fotografias ou filmagens digitais referentes à 
presente compra. 
Parágrafo Único: A CONTRATADA  se compromete a entregar o serviço 
fotográfico em um prazo de até 7 dias e o serviço de filmagem em um prazo 
de 30 dias a partir do envio da lista das músicas escolhidas na edição de 
vídeo. 
 
Cláusula Oitava:  Os serviços videográficos concernentes à filmagem 
consistem em registrar o evento nas reais condições em que se encontram, 
não se responsabilizando, a CONTRATADA, por interferências sonoras ou 
visuais que possam ocorrer no ambiente, havendo sonorização na filmagem 
apenas na abertura e encerramento da gravação, podendo a 
CONTRATANTE fornecer lista com as músicas de sua preferência e/ou 
encerramento, devem ser entregues via WhatsApp ou e-mail no prazo 
máximo de 10 (dez) dias antes do evento. 
Parágrafo Primeiro: Caso a CONTRATANTE não apresente músicas e 
informações dentro do prazo previsto no caput da cláusula acima descrita, a 
CONTRATADA irá editar a filmagem com a melhor técnica, deixando músicas 
e eventuais legendas a critério do editor. 
Parágrafo Segundo: Caso a CONTRATANTE, após a edição, pretender 
alguma alteração, deverá efetuar o pagamento de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais). 
 
Cláusula Nona:  Os serviços videográficos contratados serão realizados 
através de captação digital FULL HD. 
 
Cláusula Décima:  Os serviços fotográficos e/ou videográficos consistem em 
registrar o evento sob a influência de fatores externos além das luzes e/ou 
flashes que se fizerem necessários para o  registro fotográfico podendo, as 
características visuais do registro fotográfico apresentarem-se diferentes do 
momento do evento caso sua decoração seja realizada com luzes de 
quaisquer naturezas, ou ainda no caso de falta de iluminação, espaço físico 
limitado, espaço físico amplo, ficando os trabalhos sujeitos às condições 
oferecidas em cada local. 
 
Cláusula Décima Primeira:  O CONTRATANTE autoriza expressamente o 
direito de uso de sua imagem em caráter não oneroso, para exposição, 
mostruários e divulgações em geral, inclusive mídia eletrônica e Redes 
Sociais. 
Parágrafo Único: Todos os materiais produzidos pela CONTRATADA conterão 
a logomarca, endereço, telefone e outras informações da CONTRATADA, 
consentindo, a CONTRATANTE com tal situação. 
 
Cláusula Décima Segunda:  Convencionam as partes que o início da 
prestação dos serviços contratados dar-se-á no horário especificado após 
pagamento online, restando convencionado que a cobertura ocorrerá de 
forma corrida até o número de horas contratadas independente de 
deslocamentos e pausa para refeições, sendo convencionado a cobrança do 



valor da hora excedente por profissional caso o tempo previsto exceda o 
valor. Caso o profissional seja dispensado antes do número de horas 
contratadas, a CONTRATADA não ressarcirá a CONTRATANTE pelas horas 
não prestadas. 
 
Cláusula Décima Terceira:  Em razão da natureza da prestação de serviço e 
da necessidade de cobertura integral durante o período contratado, o 
CONTRATANTE responsabiliza-se pelo fornecimento de alimentação aos 
membros da equipe da CONTRATADA responsáveis pela cobertura do 
evento. 
 
Cláusula Décima Quarta:  O descumprimento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas no presente instrumento ensejará a imediata rescisão contratual, 
cabendo á parte que infringir o presente contrato, multa de 30% (trinta por 
cento) sobre o valor contratado. 
 
Cláusula Décima Quinta:  Caso ocorra furto ou roubo do material objeto do 
presente contrato, não ensejará qualquer espécie de reparação, pois se 
estará diante de caso fortuito. 
 
Cláusula Décima Sexta:  Os serviços realizados são considerados criação 
artística da CONTRATADA, sendo que os arquivos digitais gravados oriundos 
do presente instrumento ficarão arquivados pelo prazo máximo de 01 (hum) 
ano contado da data da realização do evento, sendo que após tal prazo 
cessa a responsabilidade da CONTRATADA de guardar os materiais 
produzidos, podendo descartá-los. 
 
Cláusula Décima Sétima:  Fica eleito o foro do domicílio da Comarca de 
Curitiba – PR, para dirimir todas as dúvidas por ventura oriundas do presente 
instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
E, por estarem de acordo, firmam o presente instrumento a partir do aceite da 
CONTRATADA pelo botão de “Li e concordo com os termos contratados”.


