
1
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Município de Pinheiro Preto

CONTRATO ADMINISTRATIVO 116/2019 
INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO 04/2019 

Contrato 116/2019 que entre si fazem:
Município  de  Pinheiro  Preto  SC  e  a
Thiago  Goncalves,  para  contratação
especializada  de  show  artístico  e
musical  da BANDA COLDPLAY COVER,
conforme processo licitatório 87/2019
e processo de inexigibilidade 04/2019.

Pelo presente instrumento, de um lado, PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  PINHEIRO   PRETO,
pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ nº 82.827.148/0001-69, situada à Avenida
Arthur  Costa  e  Silva,  n°  111,  Centro  Cep:  89570-000  –  Pinheiro  Preto  -  SC,  neste  ato
representada  pelo  seu  prefeito  municipal,  o  Sr.  PEDRO  RABUSKE,  portador  do  CPF  nº.
508.424.129-72 e RG nº.  1.700.903,  doravante denominada   “CONTRATANTE”  ,  de  outro
lado,  a empresa CONTRATADO: Thiago Goncalves, brasileiro, solteiro, empresário, Carteira
de Identidade n° 4.805.847-5, CPF nº 053.921.989-45, residente e domiciliado na Rua Frei
Estanislau Schaette, n° 59, bairro Água Verde, Cep 89037-001, Blumenau – SC.

As  partes  acima  identificadas  têm,  entre  si,  justo  e  acertado  o  presente  Contrato  de
Apresentação Musical de Banda¹, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições
descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. Este contrato tem como objeto a apresentação de show musical por parte da
Banda COLDPLAY COVER BRASIL, neste ato representada por seu empresário, o CONTRATADO,
no evento 8° MOSTRA CATARINENSE DO VINHO, que ocorrerá no dia 19/05/2019 na praça
municipal, em Pinheiro Preto/SC, as 18:00 horas.

DA DURAÇÃO DO SHOW

Cláusula 2ª O show terá duração de 1 hora e 40 minutos.
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Cláusula  3ª Caso a  Banda  ultrapasse o  tempo estabelecido  cláusula  anterior,  será  de  sua
inteira responsabilidade não existindo nenhum acréscimo ao pagamento a ser efetuado pelo
CONTRATADO.

DOS EQUIPAMENTOS

Cláusula 4ª .O CONTRATANTE fornecerá todo equipamento necessário para a realização do
show, comprometendo-se o CONTRATADO a respeitar as condições fundamentais para o bom
funcionamento dos equipamentos.

DAS DESPESAS

Cláusula 5ª. As despesas com alvarás, multas e direitos autorais das entidades arrecadadoras
serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO:  Caso seja necessário a emissão de NFe por parte do CONTRATADO, os
impostos deverão ser pagos pelo CONTRATANTE, sendo o valor do Cachê livre de impostos.

Cláusula  6º  . Diante  da  necessidade  de  viagem  da  Banda  COLDPLAY  COVER BRASIL  e  do
CONTRATADO para a apresentação do show, ficam as despesas com transporte, refeições e
hospedagem sobre responsabilidade da CONTRATANTE, já incluso no valor total do show, o
gasto com tais necessidades.

Parágrafo Único: As despesas de transporte serão pagas através de depósito bancário. O valor
deve ser depositado no Banco 085 Viacredi, AG: 0101, CC: 253.045-7, em nome de Thiago
Gonçalves.

DA CONSUMAÇÃO

Cláusula 7ª. A consumação do CONTRATADO e da banda durante os shows correrá por conta
da CONTRATANTE, até o limite estipulado pelo mesmo.

PARÁGRAFO  ÚNICO:  Caso  consumam  valor  superior  ao  estipulado,  correrá  por  conta  do
CONTRATADO.

DAS CONDIÇOES
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Clausula  8ª A  CONTRATANTE  compromete-se  a  oferecer  condições  fundamentais  para  a
realização  do  show  policiamento,  segurança,  palco  e  suprimento  de  energia  elétrica
condizentes com o equipamento, responsabilizando-se por qualquer risco que possa expor a
terceiros
Cláusula 9ª. Deverá ser disponibilizado um espaço para Camarim da banda no local do evento,
nele deverá ter um espaço para troca de figurino, petiscos em geral,  água/suco, frutas em
geral.
Cláusula  10ª.  Este  contrato  não  é  passível  de  transferência  por  nenhuma  das  partes
contratantes a outra empresa clube.

DO PAGAMENTO

Cláusula 11ª. A CONTRATANTE se compromete a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)  ao  CONTRATADO,  devendo  70%  do  valor  ser  depositado  até  3  dias  antes  da
apresentação,  no  Banco  Viacredi  (085)  AG:  0101,  CC:  253.045-7  em  nome  de  Thiago
Gonçalves, e 30% no dia da apresentação.

DA RESCISÃO

Cláusula 12ª. O presente contrato será rescindo caso uma das partes descumpra o pactuado
nas cláusulas deste instrumento.
Cláusula 13ª. Caso ocorra algum impedimento à realização do show, ligado a caso fortuito ou a
força maior, as partes
deverão pactuar outra data ou proceder à devolução dos valores e à reposição do que foi
gasto nos preparativos

DA MULTA

Cláusula  14ª.  A  parte  que  der  causa  à  rescisão  do  presente  instrumento  pagará  multa
correspondente ao valor total deste contrato. 

DO FORO

Cláusula 15ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o
foro da comarca de Tangara – SC.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual
teor, juntamente com (duas) testemunhas.
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__________________________________ ________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETPO                  THIAGO GONCALVES
PEDRO RABUSKE

TESTEMUNHA: 
1____________________________
Nome :
CPF: 

2____________________________
Nome :
CPF: 
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