
 
 

Contrato de compra e venda de pacotes de carnaval 
 

O presente contrato celebrado através de meio eletrônico (internet), para venda de 

pacote de carnaval pelo site www.barracaarmada.com.br , doravante denominada 

VENDEDORA, e de outro lado o COMPRADOR, que efetuou a compra do pacote, a 

adoção das cláusulas e condições abaixo descritas, que Vendedora e Comprador aceitam 

e outorgam: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO CONTRATUAL 

 

1. O objeto deste Contrato consiste na venda de pacotes do carnaval Barraca Folia 2020, 

organizado pela República Barraca Armada, de acordo com valores, modalidades, 

programação e condições previamente divulgadas através do site 

www.barracaarmada.com.br, sendo os pacotes Ouro, Prata, Bronze e Festa. 

2. O pacote Festa não inclui acomodações, dormitórios, nem os Blocos de Carnaval. 

Inclui apenas as festas nas Repúblicas. 

 

CLÁUSULA 2ª - CONSIDERAÇÕES GERAIS DO CONTRATO  

 

Declara o COMPRADOR: 

1 - Ter total conhecimento que o sítio - www.barracaarmada.com.br é o site da 

República Barraca Armada, associação sem fins lucrativos e composta por estudantes. 

2 – Ter conhecimento que os valores recebidos pela VENDEDORA são utilizados 

diretamente na organização do carnaval e manutenção na estrutura física da mesma. 

3 – Ter conhecimento que a compra dos pacotes gera custos de organização e 

contratação de serviços para a VENDEDORA. 

4 – Caso o pagamento seja feito pela operadora PAGSEGURO, declara ter 

conhecimento dos termos e condições os quais o próprio PAGSEGURO disponibiliza. 

5 – Ser maior de idade e portar sempre seu documento de identificação. 

http://www.barracaarmada.com.br/


6 – Ter conhecimento que o carnaval é uma festa organizada para um grande número de 

pessoas, por isso, sempre ocorrerá algum desconforto natural. 

7- Ter conhecimento que, de acordo com a disponibilidade de quartos, poderá ser 

necessário acomodar mais de um grupo no mesmo quarto. 

8 - Ter conhecimento que as acomodações possuem colchonetes, sendo o 

COMPRADOR responsável por providenciar sua roupa de cama e itens pessoais. 

 

 

 

Declara a VENDEDORA: 

1 – Ter total condição de prestar os serviços oferecidos. 

2 – Se esforçar para disponibilizar infraestrutura necessária e o máximo de conforto 

possível, dentro das possibilidades do evento. 

 

CLÁUSULA 3ª - DEVERES E OBRIGAÇÕES 

 

3.1. Obriga-se o COMPRADOR a cumprir com o pagamento da modalidade escolhida 

no site da VENDEDORA nos prazos, valores e condições devidamente ajustadas 

conforme o pedido de compra na modalidade eletrônica. 

3.2. A VENDEDORA deverá manter o COMPRADOR ciente, através do site, das 

informações necessárias ao cumprimento do objeto deste Contrato. 

3.3. A VENDEDORA deverá prestar os serviços decorrentes deste Contrato com 

qualidade, eficiência e segurança. 

3.4 A VENDEDORA poderá negar o aceite de compra e transação devido a motivos 

como não quitação dos valores pelo COMPRADOR, má conduta do COMPRADOR, 

além de outras que se apliquem e que venham a estar presente neste. 

3.5 O VENDEDOR deve zelar para o bom cumprimento deste Contrato em atenção aos 

princípios da boa-fé objetiva da presente relação jurídica. 

3.6. O COMPRADOR exercerá bom comportamento, sendo ele o único responsável 

pelos seus atos e suas consequências, tendo em vista que é maior de idade e civilmente 

capaz. 

3.6.1. Colaborar com o andamento do carnaval realizado na República.  



3.6.2. Não portar ou utilizar drogas ilícitas dentro da República ou mesmo fora da 

República; 

3.6.3. Respeitar os moradores de Ouro Preto e outros foliões. 

3.6.4. Zelar pelo patrimônio da República Barraca Armada. 

3.6.5. Zelar pelo patrimônio público de Ouro Preto. 

3.6.6. Seguir todas as regras de segurança, privacidade e manutenção da ordem 

veiculada pelos organizadores do evento. 

CLÁUSULA 4º - PREÇO, AQUISIÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1. Para participação no evento, o COMPRADOR pagará o preço especificado do 

pacote escolhido no site, o qual integra o presente instrumento para todos os fins de 

direito, na forma e condições nela expressamente previstas, conforme opção escolhida 

pelo COMPRADOR no ato do seu envio pela internet e nos termos da clausula terceira 

e seus incisos 

4.2. A VENDEDORA não se responsabilizará por confirmações eletrônicas não 

recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados. Para que a compra se considere concluída é 

necessário que o COMPRADOR receba um e-mail da VENDEDORA confirmando o 

recebimento da proposta eletrônica com status da compra AUTORIZADO ou 

CONCLUIDO. 

4.3. O envio da confirmação eletrônica implica na concordância com todas as condições 

deste instrumento, de ambas as partes. Após recebimento da confirmação eletrônica, a 

VENDEDORA disponibilizará informações no site sobre o status da compra através da 

modalidade de pagamento escolhida pelo COMPRADOR. 

4.4 Independentemente da modalidade de pagamento escolhida pelo COMPRADOR, a 

efetivação da compra, em qualquer modalidade, será condicionada à total quitação dos 

valores devidos. 

4.5 Todas as despesas com tarifas bancárias ou juros de cartão de crédito, se houverem, 

para efetuar o pagamento dos preços ajustados em contrato, serão encargos do 

COMPRADOR. 

 

CLÁUSULA 5ª – CHECK-IN NA REPÚBLICA. 

 

5.1. No momento do check-in, o COMPRADOR deverá apresentar os seus documentos 

pessoais com foto. (RG, CPF ou CNH) 

5.2. As desconformidades das informações que possam causar erros, prejuízos ou que 

tenham indício de fraude, acarretarão na perda do pacote sem direito a qualquer 

reembolso. 

 

CLÁUSULA 6ª - DESISTÊNCIA DO CONTRATANTE E DA DEVOLUÇÃO DE 

VALORES 



 

6.1. Até 7 (sete) dias corridos após a COMPRA do ingresso, o COMPRADOR poderá 

manifestar sua desistência devidamente justificada, encaminhada à VENDEDORA 

através do endereço eletrônico, hipótese em que serão devolvidos os valores pagos, 

descontado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para suprimento dos encargos 

financeiro-administrativos da operação.  

6.2. Depois de expirado o prazo de 7 (sete) dias para desistência, o cancelamento da 

compra acarretará nos seguintes descontos abaixo, para suprimento de encargos 

financeiros, encargos administrativos, despesas com contratação de bebidas, despesas 

com contratação de dormitório, despesas com brindes, despesas com blocos de festas, e 

todas as outras despesas que possam ocorrer. 

6.2.1.   50% (cinquenta por cento) até o dia 1 (um) de Novembro de 2019. 

6.2.2. 75% (setenta e cinco por cento) até o dia 1 (um) de Dezembro de 2019. 

6.2.3. 100% (cem por cento) para o dia 2 (dois) de Janeiro de 2020 em diante. 

6.3. Caso o COMPRADOR proceda ao estorno da autorização do cartão de crédito sem 

o consentimento da VENDEDORA, fica o COMPRADOR ciente de que o 

VENDEDOR irá cobrar o ressarcimento do valor do objeto deste, através de protesto e 

processo judicial. 

6.4. Sob hipótese alguma a VENDEDORA cancelará ou permitirá estorno da transação 

do COMPRADOR que tiver comparecido ao evento, mesmo dentro do prazo de sete 

dias. 

 

 

 

 

CLÁUSULA 7º - DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DO 

PRODUTO/SERVIÇO 

 

7.1. A transferência do direito de usufruir dos pacotes adquiridos deverá ser comunicada 

até no máximo 10 dias antes do carnaval, informando os dados da pessoa que irá 

comparecer ao evento. 

7.2. A transferência do direito de usufruir dos pacotes adquiridos não implicará na 

transferência de responsabilidades, mas a pessoa beneficiada pela transferência deverá 

estar ciente deste contrato e que responderá por todas as obrigações de conduta 

presentes neste contrato. 

 

 

CLÁUSULA 8ª – DA RESCISÃO E PENALIDADES 

 

8.1. Em caso de rescisão contratual, a VENDEDORA devolverá os valores pagos pelo 

COMPRADOR havendo o desconto dos montantes previstos na cláusula 6ª. 

 

 

 



CLÁUSULA 9ª - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 

9.1 Este contrato poderá ser extinto nos seguintes casos, sem necessidade de qualquer 

tipo de notificação, seja esta judicial ou extrajudicial. 

9.1.1. Se qualquer das partes deixar de cumprir as disposições contratuais. 

9.1.2. Se as partes em comum acordo resolverem. 

9.1.3. Pelo cancelamento do seu objeto 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 10ª - SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

 

11.1 A VENDEDORA compromete-se a não divulgar a terceiros, quaisquer 

informações de caráter confidencial obtidos durante a vigência deste Contrato, relativos 

aos dados pessoais do COMPRADOR. 

11.2 Todos os dados pessoais fornecidos pelo COMPRADOR serão guardados em 

absoluto segredo e utilizados somente para realização dos fins do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 11ª - DO PRAZO CONTRATUAL 

 

10.1 O presente Contrato terá vigência determinada a partir do pagamento, pelo 

COMPRADOR, e do recebimento pelo VENDEDOR. 

10.3. Caso o pagamento seja estornado pela Operadora de Cartão de Crédito, este 

Contrato será automaticamente extinto conforme previsto em cláusula anterior. 

 

CLÁUSULA 12ª - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 O fato de qualquer Cláusula deste Contrato ser considerada nula ou tornada sem 

efeito, não implicará em nulidade do restante do Contrato, que permanecerá em vigor, 

sem que haja qualquer solução de continuidade dos direitos e obrigações nele acordados 

e não afetados pela(s) Cláusula(s) tornada(s) sem efeito. 

13.2 O COMPRADOR declara receber o inteiro teor deste Contrato, em linguagem 

clara, e estar consciente dos direitos e condicionantes que limitam o cumprimento do 

seu objeto, anuindo com todos os seus termos, tendo em vista que o prosseguimento e 

finalização da contratação pela internet exigem, necessariamente, que se tenha o acesso 

a esta parte final do documento. 

13.3 Tendo em vista o aceite eletrônico da proposta pelo COMPRADOR. Este contrato 

e válido independente de assinatura. 

13.4 Este contrato só é válido com as devidas confirmações de pagamento e 

recebimento pelas instituições de meio de pagamento escolhidas e transacionadas pelo 

COMPRADOR na hora da aquisição de seu ingresso. Ou seja, a confirmação por 

mensagem online ou o pagamento da primeira parcela servirá como aceite do mesmo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 14ª - DO FORO 

 

14.1. Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo entre as partes conforme a 



legislação pertinente, ficando desde já eleito o Foro de Ouro Preto - MG, para dirimir e 

solucionar quaisquer dúvidas, demandas ou litígios oriundos do presente instrumento, 

renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que venha a ser. 

 

CLÁUSULA 15ª – CLIENTE 

 

15.1. Ao aceitar esse instrumento, declara ter conhecimento de todas as cláusulas desde 

contrato e declara que não fará estorno do valor do cartão de crédito para esta compra. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam eletronicamente ao concordar com o 

presente instrumento nos termos contido neste. 

 


