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CONTRATO QUE CELEBRAM, ENTRE SI, 
A FUNDAÇÃO MATA VIRGEM E A DO 
CUMENTAÇÃO INDIGENISTA E AMBIEN 
TAL COM O OBJETIVO DE DOCUMENTAR 
A DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGE 
NAS DO POVO MENKRAGNOTI NOS ES 
TADOS DO PARÁ E MATO GROSSO 

Aos dezoito dias do mês de agosto de 1992, a 
Fundação Mata Virgem, doravante denominada FMV, 
instituída na conformidade da Escritura Pública de 
Constituição sob o registro número 1681 em 23 de junho de 
1989, no 2g Ofício de Registro de Pessoas Juridicas, com 
sede e foro em Brasilia-DF, CGC n11 32. 902. 066/0001-63, 
neste ato representado por seu Presidente, sr. Olympio 
José de Trindade Serra, portador da CI n 11 2 3 3 . 4 91 - 
DPF-DF, CPF n11 004.876.511/20, e a Documentação 
Indigenista e Ambiental, doravante denominada DIA, 
Organização Não-Governamental, sem fins lucrativos, 
registrada no 211 Oficio de Registro de Pessoas Jurídicas 
, sob n11 2333 em nove de janeiro de 1992, com sede e foro 
em Brasflia-DF, CGC n11 37.113.487/0001-29, neste ato 
representada por seu Diretor-Presidente, sr. Rodrigo 
Roberto outeiro de Azevedo Lima, portador da CI n 11 
5650/D - CREA/DF, CPF n11 266.830751-15, têm, entre si, 
justo e celebrado o presente contrato, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 

o presente contrato objetiva estabelecer , 
entre a FMV e a DIA, as condições para a a documentação 
cinematográfica, videográfica e fotográfica da 
demarcação das terras Indígenas do Povo Menkragnoti nos 
estados do Pará e Mato Grosso. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações das Partes: 

I - Compete à Contratante: 

a) pagar à contratada, o valor estipulado na 
cláusula 3• alinea "a", relativo aos serviços contratados 
através deste instrumento; 

b) propiciar aos membros da equipe 
documentarista de campo, composta de quatro profissionais 
da área de comunicação social, as mesmas condições de 
transporte, alimentação e alojamento no interior da área 
indígena em questão, que serão propiciadas aos 
trabalhadores da demarcação e funcionários da FMV. (y 



II - Compete à contratada: 

a) produzir, realizar e finalizar: 

a.1) um filme em película cinematográfica de 16 
mm, com duração de 30(trinta) minutos, colorido, com som 
direto sincronizado, som ambiente e locução; 

a v z ) l(uma) cópia telecinada "master" do filme 
supra citado, em formato Beta cam; 

a.3) 20 (vinte)horas de material bruto filmados 
em video, formato S.VHS; 

a.4) 4(quatro) horas de cópia do material bruto 
pré-editado (S.VHS) no formato Beta Cam; 

a.5) 20 (vinte) filmes preto e branco revelados 
e 20 (vinte) filmes chromo não revelados. 

b) arcar com o ônus de eventuais danificações 
ao equipamento, ocorrido em função dos trabalhos em 
pauta; 

e) atender prontamente às recomend~ções 
competentes para o convívio harmônico com a comunidade 
indígena, os trabalhadores da equipe demarcatória e 
demais funcionários das áreas indígenas nas quais 
desenvolverão suas atividades. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA- pelos serviços 
referentes à produção da cópia do material bruto pré 
editado de aproximadamente 4 horas no formato Beta Cam, a 
contratada receberá remuneração suplementar de Cr$ 
510.000,00 (quinhentos e dez mil cruzeiros), ficando a 
contratante encarregada de fornecer as fitas de vídeo 
(Beta Cam), e o pagamento do aluguel de ilha de edição 
para transcrição e telecine. Esta subcláusula será objeto 
de especificação mediante termo aditivo a este contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A produção 
fotográfica terá seus custos arcados pela contratada, 
detentora dos direitos, de ampliação do material 
original. 

CLÃUS..UJ,,A TERCEIRA - Dos direi tos autorais 
sobre as imagens produzidas. 

a) a veiculação comercial, pela FMV e DIA, de 
todo e qualquer documento audiovisual produzido a partir 
das imagens obtidas neste presente contrato, está 
condicionada a expressa autorização e prévia definição 
dos percentuais de remuneração da comunidade Mentuktire, 
na pessoa de seu representante Megaron Txucarramãe; 

b) a contratante será fiel depositária de todo 
material original produzido pela contratada, dos 
documentos discriminados na alínea "a", do item II , 
cláusula segunda, bem como, será detentora dos direitos 
de exibição, veiculação, reprodução, ou sob qualquer 



outra forma, para comercialização, sendo expressamente 
proibida qualquer exibição que não faça referência 
explícita à contratada. 

e) nas comercializações contempladas na alínea 
"b" desta cláusula, caberá a contratante o ressarcimento 
à contratada de sua contrapartida estabelecida conforme 
anexo deste contrato, ficando, desde já, estabelecido o 
percentual de 10% do rendimento liquido de cada 
produção comercial até a quitação integral do valor 
constante do anexo I; 

d) a contratante obriga-se a ceder à contratada 
, sempre que solicitada , os materiais originais objeto 
deste contrato, desde que não seja para fins comerciais 
e respeitando o estabelecido nas alíneas anteriores. 

CLÁUSULA QUARTA - Do valor: 

Pelos serviços e produtos objeto deste 
contrato, a contratante pagará à contratada o valor de 
Cr$ 50.612.706,00 (cinquenta milhões seicentos e doze mil 
e setecentos e seis cruzeiros) excluído o valor 
contemplado na subcláusula primeira da cláusula segunda 
supra. 

SQBCLÁUSULA PRIMEIRA = O valor total deste 
contrato; bem como o reembolso da contrapartida da 
contratada, conforme alínea 11c11 da cláusula terceira 
serão reajustados de acordo com a taxa referencial diária 
(TRD) ou outro índice que o venha substituir. 

a) filme documentário em película 
cinematográfica: Cr$ 31.950.582,00 ( trinta e hum milhões 
novecentos e cinquenta mil e quinhentos e oitenta e dois 
cruzeiros); 

b) cópia telecinada master do filme citado 
na alínea anterior em formato Beta cam: Cr$ 796.875,00 
(setecentos e noventa e seis mil oitocentos e setenta e 
cinco cruzeiros); 

e) 20 (vinte) horas de material bruto s. VHS: 
Cr$ 1.932.900,00 (hum milhão novecentos e trinta e dois 
mil cruzeiros e novecentos cruzeiros); 

d) remuneração da equipe técnica:cr$ 
13.050.900,00 (treze milhões cinquenta mil e novecentos 
cruzeiros); 

e) serviços de terceiros: Cr$ 2.881.449,00 
( dois milhões oitocentos e oi tenta e um mil e 
quatrocentos e quarenta e nove cruzeiros). 

GLÁUSULA QUINTA - Do desembolso 

I - Cabe à FMV efetuar os pagamentos dos 
valores descritos na subcláusula primeira da cláusula 
quarta, de acordo com as condições abaixo. 

a) 50% do montante total, 48 (quarenta e oito) 
horas após a assinatura do contrato, abatidas as despesas 



de aquisição de materiais de consumo já realizadas pela 
contratante; 

b) 30% do montante total 30 (trinta) dias após 
a assinatura do contrato; 

e) 20% do montante total na entrega dos 
produtos constantes na alinea "a" 1tem II , cláusula 
segunda. 

II - os pagamentos citados nas alíneas "b" e 
"c" desta cláusula serão reajustados de acordo com a 
variação acumulada da TRD (taxa referencial diária). 

CLÁUSULA SEXTA - Dos Prazos de Execução: 

Fica estipulado o prazo de 150 (cento e 
cinquenta) dias a contar da data de assinatura do 
presente contrato, para a execução e entrega dos produtos 
constantes na alínea "a", item II da cláusula segunda. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Das Penalidades: 

o descumprimento pela contratante 
contratada, das obrigações estipuladas neste 
ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 

ou pela 
contrato, 

a) no caso de atraso do pagamento devido pela 
contratante, a mesma pagará multa mensal de 5% sobre o 
valor da parcela em atraso, sem prejuízo da devida 
atualização monetária; 

b) será cobrada multa mensal de 5% ( cinco por 
cento) sobre o valor total discriminado na subcláusula 
primeira da cláusula quarta, no caso de atraso na 
entrega dos produtos por parte da contratada, salvo por 
motivos de força maior, situação esta que deverá ser 
analisada pela contratante. 

CLÁULSULA OITAVA - Da Vigência: 

o presente contrato vigorará pelo prazo de 2 
(dois) anos, a contar da data de sua assinatura, 
podendo ser alterado ou prorrogado a critério das partes 
contratantes. 

CLÁUSULA NONA - Das Alterações e Rescisão 

I - O presente contrato poderá ser rescindido 
independemente de interpelação judicial, em caso de 
superveniência de disposição legal que o torne material 
ou formalmente impraticável, ou ainda, resolvido por 
consenso das partes, podendo ser denunciado por qualquer 
dos contratantes , a qualquer tempo, sempre que ocorrer 
inadimplemento de suas Cláusuas ou condições. 



CLAUSULA DÉCIMA - Do Foro: 

Fica eleito o Foro de Brasília-DF, com a 
renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que 
sejam para dirimir quaisquer dúvidas que porventura 
surjam em decorrência da execução deste contrato e que 
não possam ser resolvidos pelas vias administrativas. 

Por estarem assim ajustadas, firmam o presente 
instrumento em 04(quatro) vias de igual teor e para um 
só efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas. 

Brasilia-DF, 17 de agosto de 1992. 

Pela Centrante: 

É TRINDADE SERRA 
Prefidente do conselho Administrativo 
Fundação Mata Virgem 

Pela Contratada: 

ROD!v!GO ROBERTO O. DE/.~ZEVEDO LIMA 
Diretor - Presidente ' 
Documentação Indigenista e Ambiental 

Testemunhas: 

MEGARON TXUCARRAMÂE 
CPF: 013.015.768-67 
CI: 18543839 - SSP/SP 

SALGADO 



ANEXO I AO CONTRATO QUE CELE 
BRAM, ENTRE SI, A FUNDAÇÃO MA 
TA VIRGEM E A DOCUMENTAÇÃO IN 
DIGENISTA E AMBIENTAL COM O 
OBJETIVO DE DOCUMENTAR A DE 
MARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS 
DO POVO MENKRAGNOTI NOS ESTA 
DOS DO PARÁ E MATO GROSSO 

o presente anexo tem por objetivo 
discriminar as despesas de serviços e materiais que 
estão sendo custeadas pela contratada como sua 
contrapartida para a documentação da demarcação das 
terras indígenas do Povo Menkragnoti. , às quais deverão 
ser reembolsadas conforme alínea "e" da cláusula 
terceira do presente contrato. 

Participação da DIA: subsídios à documentação. 

Fornecimento de Câmera Arriflex 16 bl, 
lente Angenieux 12-120, tripé, X tal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Cr$ 31.875.000,00 

- Fornecimento de equipamento de vídeo, 
câmera SVHS, tripé e monitor de 511 

.•.........••...........••.•.•.. Cr$ 7.171.875,00 

- Pesquisa, roteiro, direção, tradução 
produção e treinamento 
.......•.....•..•.....•.•......... Cr$ 23.903.995,00 

- Fotografias, ( produção e finalização) 
................•.................. Cr$ 16.157.361,00 

TOTAL ••.•••••••• Cr$ 79.108.191,00 


