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-CONTRATO Nº 209/2015- 

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, que fazem, de um lado, o MUNICÍPIO 

DE ALVARES MACHADO, inscrito no CNPJ: 43.206.424/0001-10, com sede a Praça da Bandeira 

S/N, na cidade de Álvares Machado, estado de São Paulo, representada por seu Prefeito Municipal  Sr. 

HORÁCIO CESAR FERNANDEZ brasileiro, casado, portador do RG 17.234.992- SSP- SP e do CPF 

045.399.788-02, residente e domiciliado a Rua Monsenhor Nakamura, 1278, nesta cidade de Álvares 

Machado, Estado de São Paulo, neste instrumento denominado simplesmente como  CONTRATANTE 

e, de outro lado, a empresa DALILO DE SOUZA ME, inscrita no CNPJ: 57.176.745/0001-23, 

localizada a Rua Prudente de Moraes, 859, Centro, na cidade de Assis, Estado de São Paulo, neste ato 

representada por DALILO DE SOUZA, brasileiro, portador do RG 4.852.444- SSP SP, e do CPF Nº 

558.810.098-00,  a partir de agora designada simplesmente como CONTRATADA, tem entre si, justo e 

contratado, a prestação de serviço que segue descrito em forma de cláusulas e parágrafos e que deverão 

reger este instrumento particular nas condições que ambos aceitam e outorgam: 

 

DO OBJETO: 

CLÁUSULA PRIMEIRA:  

A CONTRATADA compromete-se e responsabiliza-se pela realização de um show, com a 

apresentação da dupla “JOÃO LUCAS & WALTER FILHO”, na cidade de Álvares Machado - 

SP, no dia 29 de novembro de 2015, a ser realizado na Feira Agropecuária e Comercial de Álvares 

Machado - FACAM   -    a partir das 22 horas. 

Parágrafo primeiro: O evento, a que se refere esta cláusula, terá duração de, aproximadamente, 90 

(noventa) minutos, onde a dupla apresentará seu show.  

 

Da remuneração: 

CLÁUSULA SEGUNDA:  

 Como remuneração pelos serviços da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá 

integralizar o pagamento no valor de R$ 13.000,00 (Treze mil reais), que deverão ser efetuados na 

sua totalidade até o dia da apresentação.  

Parágrafo primeiro: o não pagamento da remuneração, nos valores e condições descritos nesta 

cláusula, será considerado como cancelamento unilateral do CONTRATADO, o que irá gerar o 

CANCELAMENTO do evento, não o isentando de multa contratual equivalente a 20% (vinte por 

cento) do valor integral deste contrato, além das sanções legais. 

Parágrafo segundo: Na hipótese de infração contratual por qualquer das partes em especial aquela 

que não cumprir aos atos aos quais se obrigou, poderá a parte inocente rescindir automaticamente o 

presente contrato, bem como, independentemente da rescisão, receber a multa cominatória não 

compensatória e irredutível no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do total dos valores 

previstos na cláusula 2 do presente contrato , mais todas as despesas judiciais e extra judiciais , 

honorários advocatícios a base de 20% (Vinte por cento) sobre o valor da dívida, além da indenização 
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por perdas e danos, se comprovado que o descumprimento resultou de culpa do devedor da 

obrigação. 

Parágrafo terceiro: A CONTRATANTE e CONTRATADO se eximem de tais multas e demais 

responsabilidades, se por motivo de força maior o impeçam de cumprir o estipulado neste contrato. 

 

Parágrafo quarto: O presente termo terá sua vigência a partir da data de sua assinatura até o dia 07 

(sete) de dezembro de 2015. 

 

DA SEGURANÇA:  

CLÁUSULA TERCEIRA:  

  O CONTRATANTE se compromete a providenciar policiamento e segurança suficiente, que 

permitam a realização do evento sem risco a integridade física dos artistas, músicos e equipe técnica.  

 

DO COMPROMISSO: 

CLÁUSULA QUARTA:  

  A parte que assina este instrumento, o faz pôr si e/ou pela entidade que representa neste ato e 

passa a ser considerada também avalista e co-responsável pelos atos nele assumidos. 

 

DA PRODUÇÃO / APOIO 

CLÁUSULA QUINTA: 

É de responsabilidade da Contratada:  

 Hotel e alimentação;  

 Transporte (incluindo a chegada até o local do evento) 

 

É de responsabilidade da Contratante 

 Camarim para artistas e equipe. 

 

DA DIVULGAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA: 

A mídia e divulgação do evento são de total responsabilidade da CONTRATANTE, que 

poderá utilizar a imagem dos artistas para este fim, desde que aprovada pela CONTRATADA.  
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Caso haja interesse por parte da CONTRATANTE em realizar uma programação para 

entrevistas coletivas, programas de televisão, rádios ou qualquer outra modalidade de veículos de 

comunicação com os artistas, deverá fazê-la por escrito de comum acordo com a CONTRATADA. 

DO FORO 

CLÁUSULA SÉTIMA: 

Do Foro:  

As partes elegem o Fórum da cidade de Presidente Prudente-SP, em detrimento a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do 

presente contrato. 

O presente contrato é celebrado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, não 

podendo as partes do mesmo se arrepender. 

E, pôr se acharem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e para um 

só efeito jurídico, na presença de duas testemunhas. 

 

 

Álvares Machado/SP, 20 de novembro de 2015.   

 

 

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO - Contratante 

Horácio Cesar Fernandez - Prefeito 

 

 

DALILO DE SOUZA ME – Contratada 

Dalilo de Souza 

 

 
 

          Testemunhas: 

 

 

                   

 

1) _____________________________ 2) ______________________________ 


