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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES 
 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO 

ARTÍSTICA (SHOW)  Nº031/2016 
 

É inexigível o processo licitatório no presente contrato, de acordo com a     Lei 
federal 8.666/93, Art. 25, Inc. III. Processo Administrativo 247/2014 de 
05/02/2014. 

 
 
 Pelo presente instrumento particular, de um lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES,  
inscrita no CNPJ. 88.427.018/0001-15, estabelecida em TAVARES / RS, na RUA ABILIO VIEIRA PAIVA, 
228, centro, cep 96.290-000, fone 36741513, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. FLAVIO 
JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, portador da cédula de identidade RG n.º 1021136757 SSP/RS, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 169.262.770-87, denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado, BRAZIL 
SHOW PRODUÇÕES, empresa com sede na rua. José Pedro Daudt, 193 em MONTENEGRO / RS – CEP. 
95780-000, inscrita no CNPJ sob n.º 07.472.106/0001-37, representada neste ato por JAIME LUIZ MA-
CHADO , portador da cédula de identidade RG n.º 2035906664, inscrito no CPF/MF sob o n.º 397498780-00, 
doravante denominados simplesmente CONTRATADO; têm entre si justo e contratado na melhor forma de 
direito, celebrar o presente Contrato que será regido pelos termos e condições a seguir: 
 
CLÁUSULA 1  – Objeto 
O presente Contrato tem como objetivo a realização por parte do CONTRATADO de  05 (cincos) apresenta-
ções artísticas com locações de instrumentos e equipamentos na Cidade de TAVARES-RS durante a XV EX-
POCE nas seguintes especificações: 
 
- 1ª APRESENTAÇÃO -  ELTON SALDANHA 
- Data: 18/03/2016.   Horário: 22:00 h  Duração: 01:30 h 
 
- 2ª APRESENTAÇÃO – MACHADO & MARCELO E GRUPO BALANÇO DO TCHÊ 
- Data: 18/03/2016  Horário: 00:01 h  Duração: 04:00 h 
 
- 3ª APRESENTAÇÃO – GRUPO DO BOLA 
- Data: 19/03/2016  Horário: 22:30 h  Duração: 01:00 h 
 
- 4ª APRESENTAÇÃO – CIA SHOW 4    
- Data: 19/03/2016  Horário: 00:30 h  Duração: 04:00 h 
 
- 5ª APRESENTAÇÃO - FORMIGOS    
- Data: 20/03/2016  Horário: 20:00 h  Duração: 01:00 h 
 
CLÁUSULA 2  – Autorizações e Alvarás para realização do Evento 
 
É de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE a obtenção de todos Alvarás e/ou autorizações necessá-
rias à realização do Evento, atendendo às regulamentações dos órgãos da administração pública de âmbito 
federal, estadual e Municipal, bem como, a obtenção das competentes autorizações da Ordem e Sindicato dos 
Músicos do Brasil, ECAD, ARTS, RRTS, PPCI, e ISS, responsabiliza-se ainda pelo recolhimento de quais-
quer taxas, impostos ou tributos de outra espécie que se fizerem necessários para realização do Evento. 
 
CLÁUSULA 3 – Condições Técnicas e de Infraestrutura 
O CONTRATANTE se obriga a providenciar e instalar no Local do Evento os equipamentos de ILUMINA-
ÇÃO e SONORIZAÇÃO, PALCO e ENERGIA ELÉTRICA, exatamente conforme descrito no memorial 
técnico, no Anexo I do presente instrumento que assinado pelas partes passa a ser parte integrante deste. 
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CLÁUSULA 4  – Carregadores 
 O CONTRATANTE providenciará, por sua conta, a contratação de 04 (quatro) trabalhadores bra-
çais avulsos, para carga, descarga, translado e empilhamento dos equipamentos na montagem e desmontagem 
do evento. Tais trabalhadores deverão estar à disposição do CONTRATADO a partir do horário estipulado 
pelo produtor da banda no dia do evento até a liberação do mesmo Produtor após a desmontagem e translado 
do equipamento ao final do evento (será necessário somente para o GRUPO DO BOLA e FORMIGOS). 
 
CLÁUSULA 5  – Camarins 
O CONTRATADO providenciará no local do evento a instalação de 02 (dois) camarins, para os artistas e 
equipe técnica em condições sanitárias adequadas, atendendo conforme combinado. 
 
CLÁUSULA 6  – Transporte aéreo e local. 
 O CONTRATADO fornecerá o transporte.  
 
CLÁUSULA 7 - Alimentação 
 Será por conta do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 8  – Segurança 
 
 O CONTRATANTE se responsabiliza por tomar todas as medidas de segurança necessárias para 
garantir a integridade física dos artistas, músicos, equipe técnica e público durante todo o tempo de perma-
nência das bandas na cidade em que for realizado o evento, estendendo o sistema de segurança a todos os 
locais que se fizerem necessários, de acordo com o critério do CONTRATADO, principalmente no palco 
(frente e laterais), camarim, traslados e hotel. 
 
I – Para a segurança dos artistas e equipe técnica, bem como garantir a guarda dos instrumentos musicais e 
equipamentos de palco. O CONTRATANTE se compromete a contratar no mínimo 05 (cinco) seguranças, 
profissionais, capacitados e devidamente uniformizados, podendo este número ser aumentado se necessário, 
de acordo com a proporção do evento. Os seguranças ficarão à disposição da CONTRATADA e serão orien-
tados pelo produtor da banda. 
II – Na frente do palco deverá haver uma barreira de segurança e uma barreira de grades de segurança a uma 
distância de 2m (dois metros) do palco. 
III – Além do pessoal de segurança o CONTRATANTE se compromete a fornecer pessoal capacitado para 
trabalhar na organização do evento, devidamente uniformizado e identificado. 
IV – Caso haja invasão do estabelecimento onde for realizado o evento, as atividades do CONTRATADO 
serão imediatamente encerradas, e a apresentação do artista cancelada, ficando o CONTRATANTE obrigado 
a pagar a multa contratual prevista no presente instrumento. 
 
CLÁUSULA 9  – Obrigações do CONTRATADO 
 O CONTRATADO se compromete, no dia, hora e local estabelecido neste Contrato, a levar as ban-
das especificadas a comparecer e participar do espetáculo promovido pelo CONTRATANTE para que estas 
realizem as apresentações artísticas 
 
I – O CONTRATADO se obriga apenas na prestação de serviço consistente nas apresentações artísticas 
(show) das bandas, locações de instrumentos e seus equipamentos, não participando em momento algum da 
organização do evento, nem se obrigando de forma alguma com terceiros que não o CONTRATANTE estabe-
lecido no intróito do presente Contrato, não sendo em momento algum solidário a este. 
 
II – Fica convencionado que as únicas obrigações dos artistas do CONTRATADO se referem a suas apresen-
tações artísticas (show) no evento promovido pelo CONTRATANTE, conforme estipulado no caput desta 
cláusula não assumindo quaisquer outras obrigações e compromissos como, passeios, jantares, sessões de 
fotos, entrevistas e autógrafos, ou qualquer outra atividade que não seja a apresentação artística (show). 
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III – O CONTRATADO se compromete a comunicar com antecedência mínima de 10 (DEZ) dias, qualquer 
fato ou causa impeditiva ou que obste o comparecimento e participação da banda no evento, adotando provi-
dências imediatas para suprir este não comparecimento, se possível. 
 
CLÁUSULA 10 - Remuneração 
Como remuneração pelas apresentações artísticas e locações ora avençadas o CONTRATANTE pagará ao 
CONTRATADO a quantia de R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais) a serem pagos da seguinte 
forma: 
 
I – 03/03/2016 - R$ 16.625,00 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e cinco reais), a serem depositados na CAIXA 
FEDERAL, Agencia 0530, Conta 003 00001298-6; 
 
II – 18/03/2016 - R$ 16.625,00 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e cinco reais), a serem pagos até 18 h em 
moeda corrente nacional (dinheiro); 
 
III – 19/03/2016 - R$ R$ 16.625,00 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e cinco reais), a serem pagos até 15 h em 
moeda corrente nacional (dinheiro) 
 
IV – 20/03/2016 - R$ 16.625,00 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e cinco reais), a serem pagos até 16 h em 
moeda corrente nacional (dinheiro). 
 
IV – Todos os pagamentos deverão ser efetuados em moeda corrente nacional, e referem-se a importâncias 
líquidas livres de quaisquer taxas, impostos e contribuições que possam incidir sobre o evento, que serão de 
responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE. 
V – A falta ou atraso de qualquer dos pagamentos, ora previstos, constitui causa bastante para rescisão do 
presente instrumento, desobrigando o CONTRATADO de todos os seus compromissos, ficando, ainda, o 
CONTRATANTE responsável pela multa contratual prevista, além do ressarcimento dos danos a que der 
causa. 
VI - A despesa referente aos serviços objeto do presente contrato será empenhada através da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
         09- Secretaria Mun. de Turismo, Indústria e Comércio. 

Atividade: 2058- Desenvolvimento e Atividades Culturais, Eventos e Lazer- 15ª EXPOCACE- 966-             
Outros serviços- Pessoa Jurídica 

             Rubrica: 968- 33.90.36.99- Apresentações artísticas. 
 
CLÁUSULA 11 – Ingressos e Credenciais 
O CONTRATANTE se compromete a ceder, gratuitamente 20 (vinte) ingressos e ou convites especiais de 
cortesia (para cada show) ao CONTRATADO, bem como, credenciais de acesso ao evento a todos os mem-
bros da equipe do CONTRATADO. 
 
CLÁUSULA 12 – Gravação e Reprodução 
Fica terminantemente proibida qualquer forma de gravação e ou reprodução do espetáculo ora contratado, no 
todo, ou em parte, por qualquer meio existente ou que possa vir a ser inventado com o objetivo de gravar ou 
transmitir sons ou imagens, salvo se houver expressa autorização do CONTRATADO. 
  
 
CLÁUSULA 13 – Venda de produtos com imagem ou marca do Artista 
É vedada a venda de quaisquer produtos que vinculem a imagem ou marca do artista, tais como programas, 
retratos, impressos, pôsteres, camisetas, bonés, cd’s e dvd’s ou quaisquer outros produtos não especificados, 
neste contrato, no local do evento e suas proximidades, salvo quando houver expressa autorização do CON-
TRATADO. 
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CLÁUSULA 14 – Patrocínio 
Eventuais patrocinadores do evento que celebrarem Contrato ou Acordo diretamente com o CONTRATANTE 
deverão ser aprovados e autorizados previamente pelo CONTRATADO, evitando, desta forma, incompatibili-
dade da marca ou produto do patrocinador com a imagem pública do artista do CONTRATADO. 
 
CLÁUSULA 15 – Responsabilidade perante terceiros 
O CONTRATADO em momento algum será considerado organizador, co-organizador ou solidário ao CON-
TRATANTE, eximindo-se de toda e qualquer responsabilidade contra terceiros advindas da realização do 
evento, ora contratado, assumindo expressamente o CONTRATANTE a total responsabilidade pelo ressarci-
mento de quaisquer danos que possam ocorrer a terceiros antes, durante, ou após a apresentação do artista do 
CONTRATADO, decorrentes de falhas de natureza técnica, imprudência ou imperícia nas instalações dos 
equipamentos, curtos circuitos, incêndios, desabamentos, acidentes provocados por tumultos do público, abu-
so de seguranças, além de outras formas não previstas neste instrumento. Por fim, fica garantido ao CON-
TRATADO em qualquer hipótese direito de regresso. 
 
CLÁUSULA 16 – Responsabilidade do CONTRATANTE por danos causados ao CONTRATADO 
O CONTRATANTE assume total responsabilidade por eventuais danos causados aos bens e equipamentos 
pertencentes ao CONTRATADO ou sua equipe, independentemente de culpa, inclusive nos casos de perda ou 
furto, obrigando-se o CONTRATANTE pela restauração e/ou restituição do equipamento, a critério do CON-
TRATADO, sempre em iguais quantidades, modelos e marcas dos bens danificados. Tal responsabilidade 
estende-se desde a saída da banda do seu ponto de partida até a retirada do equipamento para o destino se-
guinte da banda. 
 
CLÁUSULA 17 – Casos Fortuitos e de Força Maior 
Na eventual ocorrência de casos fortuitos ou de força maior que impossibilitem a realização do evento, tais 
como, mas não se limitando a, enfermidade do artista, atrasos de avião, aeroportos fechados, acidentes, condi-
ções climáticas muito adversas ou quaisquer outros fatos que impossibilitem a realização do evento, indepen-
dentemente de aviso prévio, as partes se obrigam, se assim entenderem, a transferir o evento para outra data 
futura, a ser definida em função da agenda do artista do CONTRATADO, desde que o CONTRATANTE 
arque com os custos de produção, tais como transporte, alimentação, hospedagem e etc., para a realização do 
novo evento. Poderão, as partes, optar, alternativamente, pela devolução das quantias pagas antecipadamente 
ao CONTRATADO, pelo CONTRATANTE, descontados os custos de produção suportados pelo CONTRA-
TADO, ficando ambas as partes liberadas do presente contrato. 
 
I - No caso de ocorrência de fato extraordinário que possa interromper ou mesmo impedir a realização do 
show, mesmo que por condições climáticas adversas, por força maior, o evento será cancelado, sem prejuízo 
do pagamento do cachê previsto neste instrumento. 
 
CLÁUSULA 18 – Rescisão 
Ocorrendo o inadimplemento de quaisquer cláusulas do presente Contrato, fica imposta a parte que der causa 
ao inadimplemento, a multa contratual no valor de 100% (cem por cento) do valor do presente instrumento já 
citado na clausula 11 (onze), independentemente de quaisquer outros valores, ou já pagos antecipadamente 
pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, ou que deverão ser devolvidos pelo CONTRATADO ao CON-
TRATANTE, além da obrigação de ressarcimento dos prejuízos que à parte infratora der causa. 
 
CLÁUSULA 19 – Condições de validade e Eficácia 
Para que o presente Contrato se torne válido e eficaz, o CONTRATANTE deverá obrigatoriamente atender às 
condições abaixo indicadas, de maneira que o não cumprimento de quaisquer dos itens indicados, implicará 
na rescisão do Contrato, ainda que o CONTRATANTE tenha efetuado qualquer parcela de pagamento anteci-
pado, que nesse caso não será devolvida em hipótese alguma: 
 
I – O CONTRATANTE deverá enviar ao CONTRATADO, em até no máximo 72 (setenta e duas) horas após 
o seu recebimento, o Contrato assinado. Se o CON- TRATANTE for pessoa jurídica, o Contrato deverá 
ser assinado pelo sócio da empresa, devendo ser jun- tada a cópia do Contrato Social da empresa. 
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CLÁUSULA 20 – Irrevogabilidade e Irretratabilidade 
O presente Contrato é celebrado com as cláusulas de irretratabilidade e irrevogabilidade, não admitindo arre-
pendimento ou rescisão unilateral, tornando-se intransferível todos os seus direitos e obrigações. 
 
CLÁUSULA 23 – Da Validade 
O presente instrumento de contrato somente terá validade após o primeiro deposito bancário. 
 
CLÁUSULA 22 – Foro 
 
As partes elegem o Foro da Comarca de Montenegro/RS, como o único competente para dirimir quaisquer 
questões oriundas do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, perante as 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas: 
 
 

Tavares, 08 De Março de 2016. 
 
 

 
R. JAIME LUIZ MACHADO                                    FLÁVIO JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA. 
CONTRATADO                                                         Prefeito Municipal               
                                           CONTRATANTE 
                              
 
                                                                                                     

                                            Examinado e Aprovado 
                                                          VALDIR BONIATTI. 

                                                                  Proc. Jurídico Mun. – OAB/RS nº 35.067 
 

CATIUCE DA SILVA VIEIRA 
Assessora de contratos e convênios  

 
 

JORGE PAULO MARTINS SILVEIRA. 
Sec. Mun. de Turismo, Indústria e Comércio. 

 
Testemunhas:      
 
1-Laís de Jesus Souza. 
CPF nº 024.317.900-61 
 
 
                                                                                                          2. João Renildo Machado da Silva. 
                                                                                                                 CPF nº257.683.870-72 
                                                                           

 
 


