GOLDINI SHOWS

INSTRUMENTO DE CONTRATO DE
APRESENTAÇÕA ARTÍSTICA

Pelo presente instrumento de CONTRATO DE APRESENTAÇÕA ARTÍSTICA, que
entre si celebram de um
lado______________________________________________CNPJ___________
__________________________sediada_________
________________denominada CONTRATANTE e de outro lado (o ator)
Francisco Alves Galdino, CPF742. 204.979-00 denominado CONTRATADO para
uma apresentação artística com o personagem ___________________ tem
justo e acordado o que a seguir expõe, mediante a s seguintes CLAUSULAS E
CONDIÇÕES, as quais, mutuamente aceitam e se obrigam a cumprir:
•

CLÁUSULA PRIMEIRA
O CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE, uma apresentação de cunho
artístico __________________________________________________ no dia
____/_____/______com duração média de
________________________________________________

•

CLÁUSULA SEGUNDA
Pela contratação, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância
liquida de R$__________ (____________) ________________________ Em
moeda corrente do Brasil.

•

CLÁUSULA TERCEIRA
O pagamento será efetuado______________________________________,
logo após a apresentação o restante no
valor__________________________________

•

CLÁUSULA QUARTA
È de inteira responsabilidade do CONTRATANTE, o pagamento de impostos
sobre a arrecadação (EDCAD, ISS E OUTROS), que incidam ou venham sobre
apresentação do espetáculo, com também: som. Iluminação, palco condizentes
com a proporção do à permanência no local devendo conter: água,
refrigerantes ou sucos e lanches. A consumação do artista não deverá
ultrapassar R$ 30,00 (Trinta Reais)

•

CLÁUSULA QUINTA
Em caso de desistência de parte do CONTRATANTE ou do CONTRATADO na
execução do presente instrumento, fica estipulada uma multa de (50%) do
valor do contrato, a título de vida, e doença grave em que o artista seja
acometido. Tudo isso devidamente comprovado. Podendo ainda o
CONTRATADO encaminhar outro artista para substituí-lo na apresentação do
show, com comunicação prévia ao CONTRATANTE.

•

CLÁUSULA SEXTA
As partes elegem o foro de fortaleza, como único e competente para dirimir
duvidas e controvérsias eventualmente advindas deste contrato.

E assim por se acharem justo e contrato firma em duas vias de igual teor par
um só efeito.

Fortaleza – CE,_____ de______________de 20____

______________________________
CONTRATANTE

______________________________
CONTRATADO
______________________________
TESTEMUNHA

______________________________
TESTEMUNHA

