
Escritório de Intérpretes de Conferência

CONTRATO PADRÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO
(modelo aprovado pela APIC - Associação Profissional de Intérpretes de Conferência)

 
Contrato 091/2015

CONTRATANTE CONTRATADO
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO
PRODUÇÃO LTDA
Rua João Ramalho, 1046
05008-002 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.405.242/0001-16 - IE: Isenta 

ALEXANDRE LOUREIRO GUIMARÃES ALCÂNTARA
Rua Quatinguá,93
04140-020 - São Paulo - SP
CPF: 113.939.918-74 - RG: 18.106.161-2 

Conforme os entendimentos havidos, as partes firmam este Contrato de Prestação de Serviços de Interpretação para o
Evento abaixo descrito, nas condições a seguir estipuladas:

1. Do Evento
Nome oficial: ORACLE OPEN WORLD
Data do início do trabalho: 23 de junho de 2015 às 09h30. Término: 24 de junho de 2015 às 18h15.
Local: TRANSAMÉRICA EXPO CENTER 
Endereço: Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro
Idiomas oficiais de conferência: Inglês e Português
Modalidade de interpretação: simultânea em 08 sala(s)
Equipe: Dia 23: 20 intérpretes, Dia 24: 19 intérpretes e Dia 25:  12 intérprete(s)
Intérprete coordenador: CAROLA JUNQUEIRA - tel: 99999.1099
2. Das Condições
a) A interpretação objeto do presente Contrato será: simultânea, 23 e 24 de junho de 2015 - Inglês para Português e
Português para Inglês.
b) A jornada de trabalho em equipe compreende 6 horas. Ultrapassando este período, haverá um acréscimo, conforme
estabelecido nas Cláusulas Especiais, alínea B.
c) A jornada de trabalho de um intérprete trabalhando sozinho é de 01 hora em trabalho simultâneo ou de 02 horas em
consecutiva.
d) A documentação completa (programa, palestras, etc...) nos idiomas da conferência deverá ser encaminhada ao
intérprete até 5 (cinco) dias antes do evento.
e) De maneira a garantir a reserva das datas com o intérprete, a segunda via do presente contrato, assinada e
carimbada, deverá ser devolvida 5 (cinco) dias antes do evento.

3. Da Remuneração
a) Honorários profissionais:

R$ 1600,00 por dia, durante 2 dia(s) R$ 3200,00
domingos e feriados:
R$ 0,00 por dia, durante 0 dia(s) R$ 0,00
intérprete trabalhando sozinho:
R$ 0,00 por dia, durante 0 dia(s) R$ 0,00

b) Taxa de coordenação: R$ 0,00
c) Adicional por jornada mais longa (cf. alínea B das cláusulas especiais): R$ 0,00

d) 
Realizando-se o evento fora da cidade de domicílio do intérprete, o contratante obriga-se a
providenciar:
I. Passagem aérea de ida e volta: 
II. Ajuda de custo (per diem) de R$ 0,00 por 0 dia(s) de ausência do domicílio: R$ 0,00
III. Compensação de R$ 0,00 por 0 dia(s) consagrado à viagem (lucro cessante): R$ 0,00
IV. Ajuda de custo para transporte: R$ 0,00
V. Os itens seguintes, conforme combinado (assinalar o caso):
( ) hospedagem em apartamento individual;
( ) todas as refeições;
( ) uma refeição;

VALOR TOTAL: R$ 3200,00
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4. Do Pagamento
a) O pagamento referente aos itens 3.A, 3.B, e 3.C, acima será efetuado no prazo de 10 (dez) dias corridos após a
apresentação de notas fiscais, com os descontos previstos em lei, mediante depósito em conta corrente;
b) O pagamento referente aos itens 3.D.II e seguintes, quando cabíveis, será feito no primeiro dia de trabalho, sem
desconto de espécie alguma;
c) A não observância dos prazos acima sujeita o CONTRATANTE ao pagamento de multa de 20 (vinte por cento), sem
prejuízo de correção monetária e juros de mora;

5. Cláusulas Complementares
a) Se por motivo de força maior o CONTRATADO ficar impedido de assumir as obrigações contratadas, deverá
apresentar um substituto igualmente qualificado para cumprir o contrato em todos os seus termos;
b) Em caso de cancelamento ou suspensão do evento por qualquer motivo, o CONTRATANTE obriga-se ao
pagamento integral dos honorários profissionais estipulados na cláusula 3, alíneas A e B.

6. Cláusulas Especiais
a) A gravação da tradução simultânea somente será permitida mediante contrato de direitos autorais, firmado em
separado;
b) Sendo a jornada de trabalho mais longa que o estipulado na cláusula 2.B, será cobrado um adicional de 25% (vinte e
cinco por cento) do total da jornada para 7 horas e 50% (cinquenta por cento) do total da jornada para 8 horas de
trabalho.

Em testemunho do que, as partes firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços de Interpretação em duas vias
de igual teor e para o mesmo fim, em presença das testemunhas abaixo:

Pela CONTRATANTE: 
 
 
 
_____________________________________
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO
PRODUÇÃO LTDA
Rua João Ramalho, 1046
05008-002 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.405.242/0001-16 - IE: Isenta 
 
 
 
Local e Data:_________________________ 
 
 
 
Testemunha:___________________________ 

Pelo CONTRATADO: 
 
 
 
_____________________________________
ALEXANDRE LOUREIRO GUIMARÃES ALCÂNTARA
Rua Quatinguá,93
04140-020 - São Paulo - SP
CPF: 113.939.918-74 - RG: 18.106.161-2 
 
 
 
Local e Data:_________________________ 
 
 
 
Testemunha:___________________________ 
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