
 

 

                                          

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS E 

ARTÍSTICOS 

GRUPO CHIQUITO E BORDONEIO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 067/2022 

 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tangará inscrita no CNPJ: 

82.827.999 – 0001 – 01, neste ato representado pelo Senhor Aldair 

Biasiolo, Prefeito Municipal, tendo como sede à Prefeitura Municipal de 

Tangará, 267 no bairro Centro na cidade de Tangará no estado de Santa 

Catarina. 

 

CONTRATADO: Chiquito e Bordoneio Ltda, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número 

07.778.490/0001-09, com sede na Rua José do Patrocínio 132, Erechim - 

RS, CEP: 99700116, aqui representado por seu Administrador Alexandre 

Alves Corrêa inscrito no CPF 732.718.610-72 pelo presente contrato de 

serviços, as partes infra-assinadas, têm justo e contratado o quanto segue: 

 

 

DO OBJETO DO CONTRATO 

 

 

Cláusula 1ª –  O presente contrato tem como objeto a apresentação do Grupo 

Chiquito e Bordoneio, na Praça Municipal Darcy Casagrande, na cidade de 

Tangará, no Estado de Santa Catarina, mais especificamente, no evento: 

Quinta Edição do Tangarraiá, a ser realizado no dia 10 de julho de 2022 

(Domingo) a partir das 20 horas em show com duração mínima de 2h30min. 

 

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

 

 

Cláusula 2ª – A CONTRATANTE obriga-se a providenciar por sua 

exclusiva e inteira responsabilidade, os alvarás e licenças necessárias 

expedidas pelas repartições públicas competentes, bem como aquelas 

exigidas pelas associações de direitos autorais (ECAD); 

 

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 



 

 

 

 

DAS DESPESAS 

 

 

Cláusula 3ª – A CONTRATANTE garantirá, às suas expensas: (i) toda 

a estrutura necessária para a apresentação; (ii) Sonorização e 

iluminação compatível com o evento a ser realizado.   

 

Cláusula 4ª – A CONTRATADA assume a responsabilidade de garantir 

a presença da referida atração musical na data e no horário indicado no 

presente instrumento, sob pena de grave infração contratual, bem como 

o Transporte terrestre para o local do evento, ida e volta. 

 

 

DO PAGAMENTO 

 

Cláusula 6ª - Pelo cumprimento do ajustado no presente contrato, assume a 

CONTRATANTE a obrigação de pagar a CONTRATADA a importância 

líquida, certa e irreajustável de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) em moeda 

corrente do País; sendo pago impreterivelmente no dia 11/07/2022, bem 

como a fornecer 24 garrafas de água mineral durante toda a apresentação, 

um camarim para troca de roupa e mais 12 águas minerais no local 

disponibilizado. 

 

Cláusula 7ª - A CONTRATADA fica responsável pelo jantar dos 

integrantes da Banda no dia 10 de julho de 2022. 

 

DA RESCISÃO E DA MULTA 

 

 

Cláusula 8ª - O presente contrato será rescindido caso alguma das partes 

descumpra o pactuado nas cláusulas deste instrumento. 

 

 

Parágrafo único - O presente Contrato não poderá ser rescindindo nem 

mesmo cancelado, com exceção apenas das hipóteses previstas na legislação 

vigente e leis específicas, e decretos ou portarias do Estado de Santa Catarina 

com relação à pandemia do Covid 19. 

 

 



 

 

Cláusula 9ª Caso a rescisão ocorra por iniciativa/culpa de qualquer uma das 

partes, sem a comunicação expressa, prevista no tópico anterior, caberá a 

quem der causa a rescisão pagar a outra parte multa no valor de 50% do 

valor, afora a indenização pelos prejuízos causados ao 

CONTRATANTE/CONTRATADO, inclusive por eventuais ações judiciais 

sofridas.  

 

Cláusula 10ª A infração de qualquer uma das cláusulas deste Contrato 

implicará na multa não compensatória de 50% do disposto na cláusula 6ª, 

que a parte infratora pagará à parte inocente, além da obrigação de 

compensar e indenizar os danos causados pela infração. 

 

 

Cláusula 11ª – No caso de inadimplemento da cláusula 6ª, além das 

penalidades previstas na forma da lei, o contratante ficará sujeito ao 

pagamento de juros de mora fixados desde já em 2% (dois por cento) ao mês,  

bem como correção pelo IGP-M, autorizando-se, desde já, seja utilizada a 

via judicial executiva para o recebimento da dívida. 

 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – A contratada bem como seus respectivos artistas 

ficarão isentos de qualquer responsabilidade pela não presença/atraso nas 

datas programadas quando ocorrer caso fortuito ou de força maior, bem 

como problemas ocasionais tais como ato de autoridade administrativa ou 

judicial tais, greve, revolução, atraso aéreo, por culpa, exclusiva, da 

companhia aérea. 

 

 

Cláusula 12ª – A representante e respectivos artistas programados para a 

data constante neste contrato estarão isentos de toda e qualquer 

responsabilidade causados pelo público presente. 

 

DO FORO 

 

 

Clausula 13ª - Correrá pelo foro de Tangará - SC, toda ação que se originar 

do presente contrato, devendo processar-se pela forma sumária ou executiva, 

se cabível. 

 

 



 

 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o 

presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente as testemunhas 

abaixo. 

 

        Tangará, 04 de maio de 2022 

 

 

________________________ 

Contratante 

Prefeitura Municipal de 

Tangará 

Aldair Biasiolo 

 

  

________________________ 

Contratada 

Grupo Chiquito e Bordoneio 

Ltda 

Alexandre Alves Corrêa 

 

 

Testemunhas:                                       

 

1- _________________________  

Wilson H. Moreira 
 

2- _________________________  

Cristiane Piccinin 
     

    


