
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 
 

As partes abaixo assinadas por seus legítimos representantes, resolvem que tem justo 
valor e que mutualmente aceitam: 
 
CONTRATADO: Big Band FUS 
Representado por:  _________________________________________________________ 
Rua/Lugar ________________________________________________________________ 
Telefone __________________________________________________________________ 
 
CONTRATANTE: _________________________________________________________ 
Representado por:  _________________________________________________________ 
Rua/Lugar ________________________________________________________________ 
Telefone __________________________________________________________________ 
 
Evento: ________________________________________________________________ 
Local:  _________________________________________________________________ 
 
Datas(s):  _______________________________________________________________ 
Horário(s):  a partir das ____________às _____________. 
 
1º Cláusula  
O valor ajustado para o total do contrato é ___________ € . 
(________________________________________________________________________) 
ser pago da seguinte forma: _________________________________________________ 
2º Cláusula  
O contratado fornecerá ao contratante serviços musicais, sendo: (Banda com ___ músicos 
e equipe de dança com ___ Bailarinos)  que serão prestados no evento do Contratante 
citado acima. 
3º Cláusula  
O contrante deverá disponibilizará ao contratado som de palco: 
(Sim/Não) Riscar o não aplicável.  
-  …………………………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
3º Cláusula 
O CONTRATANTE deverá providenciar condições necessárias no tocante à segurança, 
palco e camarim. 
4º Cláusula 
O CONTRATANTE deverá providenciar quaisquer que sejam as taxas, alvarás ou impostos 
de origem Municipal ou Estatal. 
5º Cláusula 
Ficando ressalvado a responsabilidade do CONTRATADO, a regularização dos pagamentos 
das taxas correspondentes aos Direitos de Autor, fornecendo ao CONTRATANTE uma 
cópia do pagamento da referida taxa, ficando o CONTRATANTE isento de multas 
relacionadas com a Ordem dos Músicos. 
6º Cláusula 
É de inteira responsabilidade do CONTRATANTE, a paralisação do evento em virtude de 
falta de energia elétrica ficando o CONTRATADO isento de culpa, e no direito do 
recebimento integral do contrato. 
7º Cláusula 
Som e iluminação será responsabilidade do ________________. 
8º Clausula 
A alimentação é responsabilidade do Contratante que será para ___ pessoas, sendo: 
_________________________________________________________________________ 
9º Cláusula  
Fica estipulada a indemnização de 50% deste contrato, a qualquer das partes pelo não 
comprimento dos compromissos acima referenciados, exceto se for por motivo de força 
maior, ocorrer impossibilidades tais como: calamidade pública, convulsão social, acidentes 
de viagem ou de transporte. 
E pôr estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma. 
 
Sertã, ___ de _____________ de ________. 
 
__________________                                            __________________ 
A “Big Band FUS”                                                        “O  Contratante” 
 
Tesoureiro: 
__________________                                            __________________ 


