
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

  

CONTRATANTE:  

Sr(a). _________________________________________ brasileiro(a), residente e 

domiciliado(a) na Rua _______________________________________________, 

n°________, bairro _____________________, CEP _________________, Cidade de 

_____________________, no Estado de _______________________, portador(a) do RG 

nº __________________ e  CPF: ___________________ Telefone: ______________  E-

mail____________________.  

  

CONTRATADO: Associação República Maracangalha, com sede na Rua Cláudio 

Manoel, número 129, bairro Centro, Cep 35.400-000, cidade de Ouro Preto, Estado de 

Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº11.696.089/0001-99 , neste ato representado pelo 

seu presidente, Sr. Dario Mozzer Magarinos, solteiro, estudante, portador do RG nº 

22.232.257-0 DETRAN-RJ, CPF 120.865.237-00  residente e domiciliado no endereço 

supra.  

  

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de 

Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de 

preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.  

  

DO OBJETO DO CONTRATO  

CLÁUSULA PRIMEIRA. Constitui objeto do presente instrumento: a acomodação do 

CONTRATANTE no imóvel sede do CONTRATADO com direito a café da manhã, 

almoço e jantar, limpeza dos cômodos comuns da casa, com serviço de segurança 

disponível  24 horas.  

Compreende-se também como objeto do presente a realização de festas do dia 09, com 

início ao dia 01 de Março de 2019, com estrutura de iluminação e sonorização, 

fornecimento de caneca e camisa caracterizadas para o evento, pulseira de identificação 

e kits para os blocos de carnaval Cabrobró (pista) e bloco da Praia (pista). No período de 

realização das festas serão postas à disposição do CONTRATANTE, conforme a duração 

dos estoques, as seguintes bebidas: cerveja, refrigerante, água, tequila, Catuaba, Vodka e 

energético.  

CLÁUSULA SEGUNDA. O período de prestação do serviço corresponde ao período de 

carnaval, qual seja dos dias 01 ao dia 05 de Março de 2019.  

  



OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

CLÁUSULA TERCEIRA. O CONTRATANTE deverá zelar pelo patrimônio da 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, seguindo rigorosamente as normas do 

regimento interno da República Maracangalha, organizadora do “Carna Maraca e 

Caixotinho”, e aquela que lhes forem informadas quando do início da hospedagem, com 

destaque para as seguintes normas:  

• É proibida a participação de menores de 18 anos de idade;  

• É devido zelar pelo imóvel Federal;  

• É proibido o consumo, porte ou comércio de drogas ilícitas;  

• É proibido ingressar com pessoas não autorizadas nas dependências da república.  

• O folião deve respeitar os organizadores e demais foliões, tratando-os com decoro 

e urbanidade,  respeitando as normas de funcionamento da República.  

  

CLÁUSULA QUARTA. O CONTRATANTE deverá assumir financeiramente sua parte 

na divisão de todas as despesas concernentes às festividades, do modo descrito na cláusula 

6ª, por se tratar de uma festa sem fins lucrativos e com a finalidade de arrecadação de 

fundos para manutenção do imóvel.  

  

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

CLÁUSULA QUINTA. O CONTRATADO deverá disponibilizar ao CONTRATANTE 

todos os serviços descritos na cláusula 1ª, bem como todas as informações referentes às 

festividades.  

  

DA DIVISÃO DE DESPESAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

CLÁUSULA SEXTA. A divisão das despesas das festividades fica estipulada no 

montante de R$______,_____ (_________ reais).  

  

CLÁUSULA SÉTIMA. O pagamento deve ser efetuado pelo CONTRATANTE através 

de depósitos bancários, com a possibilidade da divisão do valor em parcelas de maneira 

que atenda mutuamente os interesses das partes, desde que previamente ajustados, até a 

data de 28 de fevereiro de 2019. O CONTRATANTE que não optar por uma das 

condições acima, deve efetuar depósito de 30% (trinta por cento) do valor total do pacote, 

dividindo o pagamento restante da obrigação através do sistema da empresa PagSeguro.  

  



DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA  

CLÁUSULA OITAVA. Em caso de inadimplência por parte do CONTRATANTE o 

mesmo perde o direito de participação do evento, mantendo-se direito ao ressarcimento 

de 70% (setenta por cento) do valor pago, sendo que os 30% (trinta por cento) restantes 

serão retidos para fins de amortização dos custos do evento.  

CLÁUSULA NONA. Em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas, com 

exceção da 3ª e da 7ª, a parte infratora deverá pagar uma multa de 10% do valor do 

contrato para a outra parte.  

Parágrafo único. O descumprimento da cláusula terceira acarretará em expulsão do 

infrator, sem direito deste a qualquer restituição relativa aos valores pagos, além de 

concorrer às penalidades previstas pela Legislação vigente.  

  

DO ARREPENDIMENTO  

  

Cláusula 10ª. O CONTRATANTE poderá, até no prazo de dois meses que precedem o 

evento, comunicar o contratado da desistência. Em caso de arrependimento pelo 

CONTRATANTE, este terá direito ao ressarcimento de 70% (setenta por cento) dos 

valores pagos.  

Cláusula 11ª. Em caso de arrependimento pelo CONTRATADO, este deverá ressarcir ao 

CONTRATANTE a integralidade dos valores pagos por este.  

  

DAS CONDIÇÕES GERAIS  

Cláusula  12ª. Salvo com a expressa autorização do CONTRATADO, o  

CONTRATANTE não pode transferir o direito ao objeto total ou parcial do presente a 

terceiros, fato que acarretará na rescisão automática do presente, sem direito à 

ressarcimento do valor já pago.  

  

Cláusula 13ª. O CONTRATADO não se responsabiliza pelos pertences do 

CONTRATANTE, devendo este zelar pela integridade e segurança de seus bens.  

  

  

  



Cláusula 14ª. O CONTRATANTE declara estar ciente que é EXPRESSAMENTE 

proibido adentrar na República e suas dependências portando SUBSTÂNCIAS 

ENTORPECENTES DE NATUREZA PROSCRÍTA ou outros MATERIAIS DE  

NATUREZA ILÍCITA, de forma que, na hipótese eventuais demandas de natureza Cível 

ou Penal, ou de qualquer uma que ofenda a legislação vigente no ordenamento pátrio, 

decorrentes da violação desta e de outras cláusulas, a responsabilidade É  

INTEIRAMENTE DO CONTRATANTE .  

DO FORO  

Cláusula 15ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as 

partes elegem desde já o foro da comarca de Ouro Preto, MG, com renúncia de qualquer 

outro,  por mais especial que se apresente.   

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual 

teor e conteúdo,  juntamente com 2(duas) testemunhas.  

Ouro Preto, MG, em ___ de _____________   2019.  

  

CONTRATANTE                 CONTRATADO  

  

TESTEMUNHA Nº 01                           TESTEMUNHA Nº 02  

  


