
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 067/2013 
CONTRATO DE MÚSICOS POR PRAZO DETERMINADO 

 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU, Pessoa Jurídica 
inscrita no CNPJ sob nº 04.207.526/0001-06, estabelecida na Avenida Emilio 
Knaak nº 1160, centro da Cidade de Novo Xingu, representada neste ato pelo 
Prefeito Municipal, Sr. GODOFREDO CLAUDIO WERKAUSEN. 

 
CONTRATADA:Musical TOLEDO, KROLOWW E THUMS LTDA, empresa 

estabelecida na Avenida Emilio Knaak  S/N, CEP – 99.687.000, cidade de 
Novo Xingu – RS, inscrita no CNPJ sob nº 11.161.327/0001-61 representada 
neste ato pelo  sócio Proprietário senhor Rudinei Krolow, brasileiro, solteiro, 
residente e domiciliado na Rua Das Flores, inscrito no CPF nº 004.417.330/00 e 
GR nº 7077498363. 

 
 O presente contrato reger-se-á pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA- - Do objeto 
 
Contratação da Equipe Musical TOLEDO, KROLOW E THUMS LTDA para 

atuar na animação musical do jantar do Peixe e Vinho, a ser realizado no dias 12 de Abril de 
2013, pelo período de quatro horas, tendo como local o Salão Comunitário da Comunidade  da 
Linha São Paulo interior do Município de Novo Xingu/RS. 
   
  CLÁUSULA SEGUNDA – Do preço 
 

 O preço da atuação da Equipe Musical TOLEDO, KROLOW E THUMS LTDA, 
no evento é de R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais), cujo pagamento deverá ser efetuado 
ao final da apresentação, mediante a emissão de nota de empenho e ordem de pagamento, no 
valor total contratado em favor da empresa contratada. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – Das penalidades 
 
O cancelamento do presente contrato implicará a qualquer uma das partes, multa 

contratual de 50% (cinqüenta) por cento do valor do mesmo, quando não comunicado com prazo 
não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a apresentação. 

No caso de cancelamento com prazo inferior a 30 (trinta) dias, a multa contratual 
passa a ser de 100% do valor do mesmo, salvo em caso de calamidade pública ou luto oficial 
decretado por autoridade competente. 

                    



 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – Das condições acessórias 
 
 A Contratante se obriga a fornecer para a contratada todas as condições 

necessárias à sua atuação no local de apresentação, tais como: 
1. SEGURANÇA FÍSICA que assegure o bom desempenho do profissional; 
2. ALIMENTAÇÃO E REFRIGERANTES, para 8 (pessoas da contratada). 
 

CLÁUSULA QUINTA – Do fórum 
 
 Fica eleito o fórum da comarca de Constantina - RS para dirimir quais quer 

dúvidas referentes ao contrato ora firmado. 
 

CLÁUSLA SEXTA – Da Ordem de Músicos 
 

 O pagamento da anuidade da Ordem dos Músicos do Brasil é de inteira 
responsabilidade da banda. 

 
E assim acordadas, as partes e testemunhas presenciais, depois de lidas e na 

conformidade da manifestação das suas vontades, firmam o presente instrumento em duas vias 
de igual teor e forma.  

 
 

Novo Xingu - RS, aos 11 dias do mês de abril de 2013. 
 
 

 
________________________________   ______________________________  
Contratante      Contratada 
 
 
 
TESTEMUNHAS:    _________________________________  
 
 
    
 
 


