
Proposta de apresentação artística Rubens Uchôa 

Palmas, Tocantins 21 de julho de 2022. 

À Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte - PA, inscrita sob o CNPJ 34.670.976/0001-93, 
localizada no logradouro Avenida das Nações, 73 - Centro: 

Venho através desta, encaminhar proposta de apresentação artística conforme 
detalhamento abaixo, na Programação 14ª EXPO CUMARU DO NORTE-PA com duração 
do show de 01 h30: 

Atração Data Hora Cidade Valor cachê 

Rubens Uchôa 21 de agosto 20h Cumaru do R$ 25.000,00 
de 2022 Norte 

O pagamento será feito mediante a nota fiscal da empresa G A DOS SANTOS 
SHOWS E EVENTOS (Applausi), inscrita sob o CNPJ: 45.858.102/0001-60, através da 
Conta Agência 1867-8, Conta Corrente nº 75.813-2, Banco do Brasil, sendo realizado o 
pagamento de 50% do valor total na assinatura do contrato e os outros 50% 1 (um) dia 
anterior à apresentação artística. 

Qualquer alteração deve ser acordada entre as partes. 

Esta proposta tem validade de 30 dias corridos 

Atenciosamente, 

GESLAIN 

PF: 060.759.841-78 

@ f 405 NORTE, ALAMEDA 6, RES. FLAMBOVAN CEP: 77.002·026 

'45.858.402/0001-6õ' 
GADOS SANTOS -SHOWS E EVENiOS 

Q ARNO 42 l40S NORTE) AlAMED~ 6, srn 
RES. FLANBOYAN VILLE, BLOCO F · P. D. NORTE 
1- CEP:77.00~-026-P.\LMAS-TO ...J 

tOn:::111.J.IUiJt . .tllU !,Uw.J »s.b l.füH• 1 f ~ '!l ' i ,. , 1 



ESTADO DO TOCANTINS 

• --~ RTIFõõS 
~ , BOIS - ···· TRABALHANDO PARA O POVO 

CNPJ: Nº 37.420.932/0001-01 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0291/2022 

DISPENSA D~ LICITAÇÃO Nu 063/2022 
' 

CONTRATO J E DISPENSA Nº 097/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DÉ SERVIÇOS DE SHOW 
ARTÍSTICO GOSPEL, EM COMEMORAÇÃO AO 31º 
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE RIO DOS BOIS-TO, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM: G A DOS SANTOS - SHOWS 
E EVENTOS (RUBENS UCHÔA) E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIO DOS BOIS - TO, MEDIANTE AS 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORA V ANTE PRODUZIDAS: 

A PREFEITmJ. MUNICIPAL DE RIO DOS BOIS -TO, neste ato denominado CONTRATANfE, 
com sede na Av. ~ernardo Sayão, nº 118, Centro - Rio dos Bois - TO, CEP: 77 .655-000, inscrito no CNPJ 
sob o nº 37.420.9~2/0001-01, representado por seu Ordenador de Despesas, o Senhor: MOACIR DE 
OLIVEIRA LOPjES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 315036 SSP/TO, inscrito 
no CPF/MF sob 9 •nº 000.(i82.781-0J, residente e domiciliado no município de Rio dos Bois -TO e a 
empresa G .A DO$ SANTOS - SHOWS E EVENTOS, inscrita no CNPJ sob nº 45.858.40210001-60, 
com sede na Arnó 42, Alameda 06, SN, Plano Diretor Norte, PALMAS-TO, doravante denominada 
CONTRATADA, ~epresentado neste ato pela Sr" GESLAINE ALVES -DOS SANTOS, RG nº 988.283 
SSP/fO e CPF nº Q60. 759.841-78, CONTRATADA, celebram o presente instrumento, para prestação de 
serviços abaixo relacionado, a serem reali7,ados na forma de execução direta. mediante os termos e 
condições a seguir.1 

a. O presente Cdntrato reger-se-á nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e 
modificações posteriores e, ainda, pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
disposições constan~es neste Processo. 
b. Tndependenter11ente de transcrição passam a fazer parte deste Contrato, e a ele se integram em todas 
as cláusulas, termos \e condições aqui não expressamente alterados, no Termo de Referência, e a Proposta 
da CONTRA T AD1--

mtfi(JE»5l~l@í)õ!a]I_mt a 
1 

1 

2.1. CONTRAT~ÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO GOSPEL, 
NO DIA 04 DEI MAIO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO AO 31º ANIVERSÁRIO DO 
MUNICÍPIO DE ~O DOS BOIS-TO (ARTISTA-RUBENS UCHÔA). 
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ESTADO oolToCANTINS 

1 

3 .1. O presente Contrato terá duração até 10/05/2022 

1 

~.w~Rlõ~ ~ ,, BOIS -lllABALHANDO PARA O POVO 

CNPJ: Nº 37.420.932/0001-01 

3.2. O CONTRATANTE poderá optar pela prorrogação desse prazo, mediante acordo entre as parles, 
por até o limite d~ 60 meses, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021. 

1 

3.3. A prorrogação será instruída por avaliação de desempenho da CONTRATADA, a ser procedida pelo 
1 

CONTRA T AN'JiE, e pela aprovação, a cargo da Prefeitura Municipal de RIO DOS BOIS - TO. 
1 

m.ll~~:;põs)mlID«SõO~~Qiffl't~i\91 
i 

4 . .1. O valor total\para a prestação do serviço é de RS: 20.000,00 (vfnte mU reais), pago em 02 parcelas 
iguais, sendo urna na assinatura do contrato e outra após a realização do show, com todas as despesas e 
custos,.diretos sob o objeto fornecido por conta do CONTRATANTE. 

1 

4.2. A dotação orçamentária prevista em legislação aprovada para custeio da despesa será uma das 
dotações abaixo: , 

. · ..... , ,:- L . -
. eLASSIFfCAÇAO 

' ... : · -: ÔjtÇA$~T ÁRIÁ 
.t "ê,. • l., 

03.10.13.392)4005.2.089 
1 

1 

3.3.90.39 l .500.0000.00000 R.$ 20.000,00 

4.3, O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade dos recursos 
previstos. 1 · 

~&+miSI~~lfmÃ'ÍJÂNIDi~W?Ba 1 
1 

5.1. Constituem oBrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas neste Contrato ou dele 
decorrentes: 1 

1 
1 

5.1. I. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados; 

1 
5. 1 .2. Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste Processo;. 

5.1.3. Atestar as ~otas fiscais/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio do 
gestor/fiscal iº referido contrato, nomeado pela Pre~eitura M~cipal de Rio dos Bois _ TO. 

5.1.4. Arcar com fS despesas concernentes a execuçao do obJeto desta Dispensa, Alimentos, 
Hospedagem, despesas indiretas e outras incidências, se ocorrerem. 
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6.1 . Manter os serviços de sua competência em conformidades executadas ao Poder Executivo Municipal 
de RIO DOS BOIS - TO, á que se refere o atual contrato, sem causar prejuízos aos serviços prestados 
pela CONTRATANTE ao Município de RIO DOS BOIS - TO. 

6.2. Refazer, às 'suas expensas, no total ou cm parte, o serviço em que se verificar vícios, defeitos ou 
incorreções; 

1 
6.3. Comunicar à Administração do Poder Executivo Municipal de RIO DOS BOIS, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

6.4. Fornecer, sempre que solicitado, todas as informações e _a documentação referentes ao 
desenvolvimento dos trabalhos relacionados com o objeto; 

6.5. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas todas a~ condições de habilitação e qualificação exigidas neste Processo; 

7 .1. A contratada deverá apresentar ao final dos serviços Nota Fiscal/Recibo e relatório correspondente 
ao serviço efetivamente prestado. 

7.2. O pagamento 1será efetuado até o 10° (décimo) dia útil, a partir do "Atesto" da Nota Fiscal pelo órgão 
1 

responsável e mediante depósito bancário/ Transferência em conta corrente da contratada. 

7.3. O CNPJ/CPF bonstante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e Nota de Empenho 
e vinculado à conta corrente. 

8.1. Pela inexecução lota! ou parcial do objeto do ContraLo, a CONTRATANTE poderá garantida prévia 
defesa, aplicar as sJguinles sanções à CONTRATADA, em conformidade com a Lei 14.133/2021 : 

a) Advertência; 

b) Multa de até 10% ( dez por cento) do valor do Contrato, no caso de incxccução total ou parcial do 
objeto contrata?º • recolhida no prazo de I O (dez) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem 
embargo de ind

1
enização dos prejuízos por ventura causados a CONTRATANTE; 

e) Suspensão t6mporária de participar de licitação e contratar com a CONTRATANTE pelo prazo 
de 02 (dois) an~s; 
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ESTADO no1 TOCANTINS CNPJ: Nº 37.420.932/0001-01 

d) Declara~ão de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do 
artigo 14, da Lei nº 14.133/2021. 

1 

8.2. As sanções! previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão também ser aplicadas concomitantemente 
com a da alínea i'b", facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a 
partir da data eni que tornar ciência. 

8.3. A multa aJ !icada será descontada da garantia da contratada, ou dos pagamentos eventualmente 
devidos pela cdNTRA T ANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

1 

8.4. No caso de1 declaração de inidoneidade, a CONTRATADA deverá ser descredenciada durante o 
período do impe~ mento de licitar e contratar com a CONTRATANTE. 

8.5. O atraso injustificado na execução do objeto implicará em nrulta de mora em desfavor da 
CONTRATADA, a qual sei-á computada sobre o valor da nota fiscal conforme especificações a seguir: 

! - -
• do 1º (ptimeiro) ao 30º (trigésimo) dia de atraso: aplicação de multa de 0,033% (trinta e três 
milésimos pbr cento) por dia de atraso; 

1 

• do 31º (trigésimo primeiro) ao 45º (quadragésimo qúinto) dia de atraso: aplicação de multa de 
0,044% (quarenta e quatro milésimos por cento) por dia de atraso; 

e) do 46° (qkadragésimo sexto) ao 60" (sexagésimo) dia de atraso: aplicação de multa de 0,050 
(cinquenta D1ilésimo por cento) por dia de atraso. 

1 

8.6. Atrasos supehores a 60 (sessenta) dias configurar-se-ão em flagrante inexecução do Contrato. 
1 

8. 7. Previamente \à aplicação das multas previstas neste item ou de qualquer outra sanção poderá a 
CONTRATADAlapresentar defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que 
for notificada a respeito. 

1 

8.8. Não será aplJcada multa se, comprovadamente, o atraso do fornecimento do objeto, advir de caso 
fortuito ou motivo1 de força maior. 

8.9. Da sanção ª Pi~cada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade 
superior àquela quf aplicou a sanção. 

i 

8.10. Caberá ao \ordenador de Despesa, após o devido processo legal, garantido o contraditório e a 
ampla defesa, deci~ r pela aplicação da sanção administrativa cabível. 

9.1 . O presente Cohtrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 90 da Lei nº 14.133/2021. 
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EST ADo nd TOCANTINS CNPJ: Nº 37.420.932/0001-01 

9.2. Fica expressamente acordado que, cm caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não 
ser o rcssarcimento de despesas autorizadas pelo CONTRATANTE e comprovadamente realizadas pela 
CONTRATADA, previstas no presente Contrato. 

9.3. Em caso d9 cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA com outras agências de propaganda, 
caberá ao CONTRATANTE decidir sobre a continuidade do presente Contrato. 

9.4. A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei nº 14.133/2021, não dará à CONTRATADA 
direito a indcnização a qualquer título, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, com 
a exceção do qud estabelece o art. 90, § 7°, da referida Lei . 

9.5. A rescisão ~carrctará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por 
parte do CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, limitada ao valor dos 
prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a completa indenização dos danos. 

1 

~~Slfü~-D~ C~~$.DISf O_S_!_Ç(}ES GE~ ~~*'.jj:}!S'!l!,S?ffü \':~ 

10.I. O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste Contrato e de sc:us eventuais 
termos aditivos no Placar da Prefeitura Municipal de RIO DOS BOIS e/ou no Diário Oficial. 

l 0.2. O presente Contrato poderá ser denunciado pelo CONTRATANTE após decorridos cento e 
oitenta dias de sua vigência, mediante aviso prévio à CONTRATADA, com antecedência mínima de 
sessenta dias, através de correspondência protocolizada ou por intermédio do Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos. 

10.3. Constituem direitos e prerrogativas do CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os 
constantes da Lei nº 14.133/2021, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete . 

10.4. São asse~ados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades previstos na Lei nº 8.078, 
de 11/09/1990 (C°ldigo de defesa do Consumidor). 

I 0.5. A omissãd ou tolerância das partes - em exigir o estrito cumprimento das disposições deste 
Contrato ou em exercer prerrogativa dele decorrente, não constituirá novação ou renúncia nem lhes afetará 
o direito de, a qual~uer tempo, exigirem o fiel cumprimento do avançadó. · · 

[çi'AU._S~QJMA PJúMl;IRA,:; D'QY.Q~ :W..3-::iZ'.:e#i~:Wrmct@irtf-$.r' · • ê)l;] 

11.1 . As questõ~ decorrentes da execução deste Contrato que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca da cidade de RIO DOS BOIS 
(TO). 
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E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo cientes. 

MOAClR DÉ OLIVEIRA LOPES 
PreJeito Municipal 
CONTRATANTE 

Moacir de Oli~ra Lopes 
Prefeito Municipal 

TESTEMUNHAS: 

}:. _____________ _ 
NOME: 
RG/CPF: 

RTO DOS BOIS - TO, 25 de abril de 2022. 

GADOS SANTOS - SHOWS E EVENTOS 
CNPJ N" 45.858.402/0001-60 

CONTRATADA 

2: ___________ _ 

NOME: 
RG/CPF: 



MUNICÍPIO DE PALMAS 
Secretaria Municipal de Finanças 
Diretoria de Fiscaliz~çiio • 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021·900 ·Palmas/TO· Telefone: (63) 3212· 
10n e 1073 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÓNICA- NFS-e 

Emlnio (Horirio d• Bra1ilill) 
02/0S/2022 13:40:25 
~- Especial Tributaçio 
Nenhum 

PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razio Social 

Pariodo de Competincia 
0S/2022 
Ex19ibilidade do ISS 
Exigível em Palmas 

G A DOS SANTOS - SHOWS E EVENTOS 

Munidplo de Prestaçio do Serviço 

Rio dos Bois - To 

Nome Fantuia 

APPLAUSI 
Emd _ . 
geslalnealves70gmall.com 

lnscriçiio Estadual FoMIF11x CPF/ CNPJ 

45.BSB.402/0001-60 
IMcriçio Munldp.al 

2432217 
Simples NKional 

Nilo 
Incenttvador Cuttu~I 

NIio {63) 8497-3895 

End•r~o 
Quadra ARNO 42 Alameda 6, 102 RES. FLANBOYAN VILLE, BLOCO F, Plano Diretor Norte - ClfP: 77002-026 - Palmas - To 

TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome/RJlzlo Social 
MUNICIPIO DE RIO DOS BOIS 
CPF/OJPJ lnscriçio Municipal lnscriçio &adual 

t'l 7.420.93210001-01 
\~ du~ço 

AV. BERNADO SAYAO, US, CENTRO - CEP: 77655-000 - Rio dos Bois - TO 

Fone/Fax E-md 
prefrlodosbols430gmall.com 

SERVIÇO PRESTADO 
1213 - Produç:io, mediante ou .. m •ncomenda prévia, d• eventos, u:peUia,los, entn-vtNs, show., banet, danças. duftl-, bailes, taatro., ópera-. concartos, recitais, 
futivais • conginereL CNAE: 9001002 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
SHOW GOSPEL DO CANTOR RUBENS UCHOA EM COMEMORAÇÀO AOS 31 ANOS DE RIO DOS BOIS· TO, DIA 04 DE MAIO DE 2022, 

D•dos eandrios: 
AG1 1867-8 • S..nco do Brasil 
C/C: 75813·2 
G.A. DOS SAIITTlS SHOWS E EVENTOS 

~-~---------------------------------------
RETENÇÕES FEDERAIS 

VALORES 

PIS(R$) 

o,oo 

Valor dos Semços (R$) 
20.000,00 

1SS(R$) 

1.000,00 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

COFINS (R$) 
o,oo 

Deduções (R$) 
o,oo 

15S Ratldo (R$) 

****** 

INSS (RS) 
o,oo 

JR(R$) 
o,oo 

Duconta (R$) 
o,oo 

O.aconto Condléonodo (R$) 

o,oo 

Esta NFS·e é autodeclarat6ria. 
Trib. aprox. R$ 2.690,00 Federal e R$ 1.000,00 Municipal. Fonte: lBPT [ 40CA7E) 

v-,..,.1;udo em, 02/05/2022 ia, •o: 12 . 
P•~ Y11lidiçio dUU NFSe 11cene: http://~lm~sto.webiss .eom.br/extemo/ nfse/vahd.tr 
Esta NFS--• foi emitida com reipaldo no Oealtta no 1667 de 6 da deumbro de 2018. 

csu (RS) 
o,oo 

de Cálculo (R$) 
20.000,00 

ValÕr Liquido (R$) 

20.000,00 

Outras Rate~ (RS) 
o,oo 

Aliquo~ ('>'o) 
s,oo 

Valor T-1 da N- {R$) 

~fil>"J>-9 

1 



MUNICÍPIO DE PALMAS 

secretarta Municipal de Flnanças 
Diretoria de Fiscalizaç.io - 502 Sul, Paço Munici pai1 , Prédio Burit i, CEP: 77,021-900 - Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-
7072 e 7073 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 

Emlu.io {Horá rio d• BrllsO:i.a) 
02/05/2022 13:40:25 
R.eç. Es;>e<i.111 Tribut·açJo 
Nenhum 

PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razio soe.ai 

Plriodo de Competi nci.a 
05/2022 
Exlglbitidade do ISS 
Exigível em Palmas 

G A DOS SANTOS - SHOWS E EVENTOS 

Município de Prutaçlo do ServiçO 
Rio dos Bois - To 

Home F.i1nta1Lti 

APPLAUSI 
EmoU 
geslalnealves70gmall.com 

CPF/ C,4PJ 

45.858.402/0001-60 
Endereço 

lnscriçio Munlclp.al 

2432217 
lnsc riçlo Estadual Simples Nacional 

Niio 
lncenttvador Cultu~f 
NIio 

For.e/Fax 
(63} 8497-3895 

Quadra ARNO 42 Alameda 6, 102 RES. FlANBOYAN VILL.E, BLOCO F, Plano Diretor Norte - CEP: 77002-026 - Palmas - To 

TOMADOR DE SERVIÇOS 
No~ Razlo Soci al 

MUNICIPIO OE RIO DOS BOIS 
CPF/CNPJ Inscriç.io Municipal Jnsaiçio Esbdual 

Mi-420.932/0001-01 
. du•ço 

AV. BERNADOSAYAO, 118 , CENTRO- CEP: 77655--000 -Rio dos Bois-TO 

SERVIÇO PRESTADO 

E-mail 
prefrlodosbols430gmall.com 

1:213 - Produsio, m.dlante ou .. m •ncornenda prévia, d• •v•ntos, ••petáculos., enlrevlst~•, shows, ballet_ dansas, d•afll .. , bal .... teatroSr ópens,. concertos,. .-.citais, 
feativ-.i• • conai n•,..._ CNAE: 9001902 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
SHOW GOSPEl. DO CANTIJR RUBENS UO-,OA EM COMEMOM.ÇÀO AOS 31 A.NOS OE AJO DOS BOIS • TO, DIA CM OE MAIO OE 2022, 

D•dos S.nc:i rios i 
AGI 186 7·8 • ~na, do Brasil 
C/C t 7 5813·2 
G.A. DOS SANTOS SHOWS E EVENTOS 

'• ----::--------------------------------------------RETENÇÕES FEDERAIS 

VALORES 

PIS (Rs) 
o,oo 

Valor dos Serviços (R.$) 

20.000,00 
15S (FlS) 

1.000,00 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
Esta NFS-e é autodeclaratória. 

COFHIS (Rs) 
o,oo 

Oeduçê5es (Jts) 

o,oo 
ISS ketido (R$) 

•••••• 

INSS(FlS) 
o,oo 

IR(Rs) 
o,oo 

Desconte Jncondkionada (R$) 

o,oo 
Desconto Condicionado (R$) 

o,oo 

Trib. aprox. R$ 2.690,00 Federal e R$ 1.000,00 Municipal. Fonte: IBPT [40CA7EJ 

Visua liu do em1 02/0:S/ 2022 13:401 12 
p., .• validaçio dn:U NFSe KUH1 http://palmHto.webin.eom.br/extamo/nfa/v~lid;ar 
bta NFS-• fo i Mnitida com rnpaldo no O~to nc, 1667 6 deumbro de 2018, 

CSU(FlS) 
o,oo 

Base de Cálculo ( R.$) 

20.000,00 
Valor Üqu,do (R.$) 

20.000,00 

CM,u Rai.nça.. (Rs) 

o,oo 

Aliquota ("") 
s,oo 

Valor Total da Nota (R$) 

g'o:õõo,oo 



INSTRUMENTO PARTICULAR DE REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE ENTRE 
SI C$.liBRAM DE UM LADO COMO REPRESENTANTE, G A DOS SANTOS -
S H09.IS E EVEITTOS {APPLAUS[), E DO OUTRO LADO COMO 
REPÍE5Em'ADO, .-Rl:JBENS OE .JESUS UCHÔA - pE NOME ARTísTICO, 
RUBi,""t"S UCHÔA, NA FORMA ABA:IXO: 

P-0r ~e instrumento particular de Contrato de Representação Artística que entre si 
celebram, de um lado oomo representan.le G A DOS SA.._'ITOS - SBQWS EVENTOS 

~- (AP~ usn, situada na Quadra 405 Norte, Alameda 6, Residencial Flamboyan.f Vílle, 

t Blocõ F, Palmas - TO. ·c.ÉP: 77..002,-026 •. C!\IPJ n" 45.858.40210001 --60, atra'>-'és de sua 
· & teOIEà:atante , .. ,...,. i GÊSLAfNE ALVES DOS SA."ffOS.-~ra n_g__RG n°' 98-8283 

- ~ ~.r- s: ~ ., .... .. . - .,, - -- • 
* i- SSPtl"O e CPF~:nc 060.759:~ l -78; sesidcnte na Quadra 405 NÕm;~ AJameda 6,_ 

Residencial Flari:lboya:nt Ville, ·m~ F., Palpias - TO, CFP:-í 7.~2..o26. Do outro lado, 
como representado RUBE~$ DF" JES6S .. 1'.fCHÓA\ brasileiro, casado, vereador_, 
pormpor do R G-- nº 6S0.356l--SSPrfo e ~do CPF 1 ·01s; 600,8 11-47, .residente . e 
~ õ ado Rua 05, Quadra 41, l ore Í~l3rurro•AmenyW, Palmas - T O, CEP 
n 06{)-010, temjusto~\ :0-ntrata487o !.eguime: ·.._ 

f.'J -~ ~ ci ... "'l... - -
,. "6 - - - ,.. • i . ~ ~. - :»,i&,. - -

CL.\USULA PRI.\1EIRA -- - Consu~obJeto dqpreseme ~ntrato a representaçao em 
. , cl . -' - . · · -' .. ,,: _,:;_, _ _., d ,.. .. • carai:ei' e:-: .US1rn, uo representq1~ represen1all1e. -Ga qu':'.uu<1Ue eseu ep:rPresano 

arth-tico. ,,.. ""'" ,. 
~· - -~ 

CL.\.líSUL~ SEf; lr~"llA -= n empiesári~- f?O(iera- finnar _contrato ootne de sen 
,épre&eru.:do em exclusivo, ~ <~..realização dê' apresent,.,-;;,,., artísticas.. em ,.- - f ., 

show.. ou eventos. em..qualquer ~é do territ~tf>regional e nacional ajlb."tada em 
oomeodo represenlé:rl.o; rio·YiiJõrdó caché, oúmero de apresentações, local e horário. 

CL{CSULA T.ERC ElRA - Pelo presem.e, declara o contratado artista -que- 0 
COIIira1ante empresárío é o seu üníco representànte em todo o temtórió nacional, 
de1endo a ex.cl.usrvídade pa.'7! coD1J2:tação de suas apresentações podendo /ajustar com 
~os as comfições das m.em;as. 

CL,i f SULA QUARTA - O p-resê1lte c-0ntrato é válido pelo prazo de OJ (um) ano, a 
~da d.m & as~,,atnra. 

- CLÁ~ SUL~_ Qtrfl',,."TA - Est.e ajuste obrig;. as pmes..contr~ sem h.~ 
~ - . 

1 

• CLÁUSl."L;\ S .. E.lffA - Fica eleito o fórum da cidade de Palmas - TO para dirimir / -1 
dfr. °Wã OU qm::5t'Ões <iewrre!lltS do prescnic C-Ontra.to _ / ·, 
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