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CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE APRESENTAÇÃO COM HUMORISTA 
 
CONTRATANTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU  
CNPJ: 04.207.506/0001-06 
Com sede na Avenida Emilio Knaak, 1160, Centro de Novo Xingu - RS 
Fone comercial: 54 3617-8051 - Celular: 54 96590609     
Cidade: Novo Xingu - RS           CEP: 99687-000 
Neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Novo Xingu o Sr. GODOFREDO CLAUDIO 
WERKHAUSEN, CPF nº 489.300.080-20 e RG nº 2027411244, residente na Avenida 25 de julho, 
nº580, centro de Novo Xingu - RS. 
 
CONTRATADO 
CLEITON GEOVANI KURTZ - ME. 
CNPJ: 09.600.648/0001-73 
CPS: 2345331 
Rua: Paraná, 985, ap. 31 / Marechal Cândido Rondon – PR – Cep. 85960-000 – Centro 
Correspondências devem ser enviadas para: CAIXA POSTAL 1042 
Fone: 045-9112-9250 
Responsável  da empresa: Cleiton Geonvani Kurtz / WILLMUTT 
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 
 
DADOS PESSOAIS 
Nome: Cleiton Geovani Kurtz 
CPF: 968.650.679-91 
Endereço: Rua: Paraná, 985, ap. 31, Marechal Cândido Rondon, PR, Cep. 85960-000 – Centro 
Correspondências devem ser enviadas para: CAIXA POSTAL 1042 
Nome artístico: Willmutt tas Tores tos Praceres  
Qualificação Profissional: Humorista 
 
DADOS PARA DEPOSITO 
Banco: Cooperativa SICREDI 
Agencia: 0715 
Conta: 14445-2 
Nome: CLEITON GEOVANI KURTZ - ME 
 
Cláusula Primeira  
Pelo presente contrato o CONTRATADO tem obrigação à realização de 01 (uma) apresentação 
artística, denominada SHOW DO WILLMUTT com duração de 60 á 90 minutos, a ser realizada na 
seguinte data e local:  
Cidade da apresentação: Novo Xingu                  Data da apresentação: 16 de abril de 2014 
Horário da apresentação: 21 horas 
Local da apresentação: Salão Comunidade Luterana 
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O show deve iniciar no horário que consta no contrato. 
Objeto do contrato: SHOW DE HUMOR 
 
Cláusula Segunda 
         O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia de R$ 7.408,00 (SETE MIL 
QUATROSSENTOS E OITO REIAS), por UMA apresentação, em moeda corrente nacional, 
mediante NOTA FISCAL, neste valor já incluso todas as despesas de ( VIAGEM, HOSPEDAGEM 
E ALIMENTAÇÃO DO CONTRATADO) 
 
Cláusula Terceira 
O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as condições necessárias para sua 
atuação, tais como: 
a) PALCO EM DIMENSÕES E ESTRUTURA ADEQUADAS (9m x 6m); 
b) ESPAÇO de 2m x 2m na parte frontal ao palco; 
c) CAMARIM para a troca de figurinos e descanso dos profissionais equipado com cadeiras e 
sofá, banheiro com espelho, suco de uva (natural), água sem gás em temperatura natural, maça, 
banana, Kiwi e sanduiche natural sem alface. 
d) SEGURANÇA FÍSICA que assegure o bom desempenho do trabalho profissional. 
e) DOIS MICROFONES SEM FIO, LUZ E SOM. 
f) Quando não tiver som já instalado no teatro ou no local do show, será necessária a 
contratação do mesmo, as caixas de som com tripé devem ser espalhadas pelo ambiente, de 
acordo com as necessidades do contratado. 
g) O contratante deverá indicar 12 pessoas (Uma mulher e 11 homens ou 12 homens) para 
participar de brincadeiras durante o show. Preferencialmente indicar pessoas conhecidas, que 
aceitem brincadeiras. Não indicar autoridades, como por exemplo: Prefeito, Vereadores, Juízes, 
Promotores, para evitar constrangimentos posteriores. (Obs.: estas pessoas não podem usar 
MARCA PASSO) 
h) O contratado poderá comercializar seus produtos (Cd’s, dvd’s,  camisetas, adesivos, 
chaveiros, bonés, relógios) no local do evento ou show sem pagar honorários, percentual ou 
qualquer valor sobre as vendas dos produtos do contratado ao contratante. 
 
Cláusula Quarta 
As despesas de viagem, hospedagem (hotel três estrelas com quarto triplo ou conjugado, com ar, 
tv, frigobar) e alimentação para a equipe (MAXIMO de três pessoas) ficarão por conta do 
CONTRATANTE, aí incluídas as despesas de água mineral a serem consumidas pelo 
CONTRATADO durante a apresentação. Para evitar problemas como atrasados e fadiga em 
função das distâncias, nossa equipe costuma chegar à cidade do show na véspera da 
apresentação, o que obriga duas diárias de hotel. 
 
Cláusula Quinta 
Após este contrato ser firmado pelas partes, o mesmo somente poderá ser suspenso nos casos 
previstos em lei, respondendo com o pagamento de multa de 50% do valor previsto na cláusula 
segunda aquele que der causa ao inadimplemento imotivado. 
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Cláusula Sexta 
Até 30 (trinta) dias após a assinatura deste contrato, a parte que der motivo para cancelamento do 
evento ora contratado pagará 50% (cinqüenta por cento) do valor aqui estipulado para o serviço; a 
partir dessa data a multa será de 100% (cem por cento), salvo em caso de calamidade pública, 
luto oficial, doença do artista devidamente comprovada ou outro fenômeno catastrófico de 
qualquer natureza. 
 
Cláusula Sétima 
A pessoa física que assinar este documento, por si ou como representante de terceiros, é também 
solidariamente responsável pelo compromisso ora assumido. 
 
Cláusula Oitava 
O show não pode ser realizado em ginásios de esportes. 
 
Cláusula Oitava 
De comum acordo entre as partes contratantes, fica eleito o foro da comarca de Marechal 
Cândido Rondon - PR, para dirimir quaisquer divergências, controvérsias ou casos omissos que 
por ventura surgirem com relação aos fatos e obrigações ora contratadas. 
 
Cláusula Décima 
O contrato deve ser preenchido em duas vias e enviado pelo correio. 
Às assinaturas devem ser registradas em cartório (Reconhecido firma), caso contrário o contrato 
não terá validade. 
 
 
Marechal Cândido Rondon, 10 de Fevereiro de 2014. 
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