
Capitao P090, 11 de janeiro 2019. 

6. 29/12/2018 

3. Municfplo de realitaQao da apresenta9~0: eapltao Poc;o 

4. Endere(fo do locai que sedleu a ~presenta~~o: Praea da Alvorada, cefltro. 

5. Publlco alcan9ado: 25 mil cessoss 

1. Natureza da apresentacao: Show musical de Aristas: 

2. Finalidade da apresentagao: ANIVERSARIO DO MUNIC(PIO DE CAPITAO 
POCO 

A EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO POCO, inscrita sob o 
CNPJ 05.149.109/0001-09, com sede no endereco AV.Moura Carvalho 1255 
Tatajuba, atraves de seu representante legal, o senhor Jose Maria Junior 
Mesquita, secretario de Cultura Esporte e Lazer de Capitao Poco, matrieula 
1208674, inscrito sob o CPF 397.781.852-04, residente e domicillado no endere~o 
Travessa Jose Alves Bezerra, sin ATESTA PARA TODODS OS FINS, sob as 
penas da lei, que FOi TOMADORA DO SERVICO DE CUNHO ARTrSTICO da 
empresa VM PRODU<;OES E EVENTOS, inscrita sob o CNPJ 28.041.98210001- 
89, com sede no endereco: Vila Cubiteua, n° 35, Bairro Zona Rural, cidade 
Capitao PO(fo-PA, CEP 68650-000, atraves de seu representante legal, ANTONIO 
DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS , inscrito sob o CPF 732.660.512-20, 
residente e domiciliado no endereco na Vila Cubiteua, n° 35, Barro Zona Rural, 
cidade Capitao poco -PA, conforme as especificag5es abaixo: 

L 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DO ARTISTA 

\w,Ullll~WV • •····-·{..f 6 
Folha n!l: _ __:..,.::.....-- 
Rubrica: 1 -{s 



~-~' o.oa 
.All'qr:!Gta l'I'} 

3.7& 
~~N 

6U!!O.b 

CSll.t!Q 
O.tm 

i:aadact3:dD(R$) 

~ 
fSSRdiD(ii$} 

o;m 

~Qs+!F!" ii .1!'3l9$) 

o.aa 

~~DOSSERVICOS 
RefereDte i!O ~ de mth!! artisttrn es llamfas:: 
Aotxm:iB ffarazs e iSi& KG!Bml.69 
fElfstm Fel.inbo ~.ee - 
~ Cia l.o.irisilla ssaesaa.ea . 
&artu reali?i?dD mt QnzicWP ~ C!taitao Pc;o - PA.. .m clia 29 era ~ de :am,, ctwaliira it Aailruisk:m cm Rnnicipio. 

tmooS~ 
~~~17.it-~1~me}¬ DDd'a~eGr;~t;iiiFS;IDii(~of~"i!f1l!?nde~ecr~~1';f?'Jii't:a~aalCMS) 
CNAe~~ffact:tS· Bi&yao«raa.s...~e:•fm'.;.:·;TI.se~ 

c:Pm:llP~U!.~..f.l& 
~~2 
~~ 

~~IE:camm)FQCO 
~ 
Email:capiE:wP0~1*>FiJma 

lma:iiliiadctCll!bm:l:Sim - ~~Sia 
a.&1i£9X\m.AC'ilmtEUA,s-2m~tUmRAL-CEP:;tt~-~Pa;o-FA 

CPiiQP.f:~-89 
fllsaic;IJDP-~Of.374362 
~~ 
l\fa:Nfm 

~SOciQJ:vt}ml)«~am:u-m 

Noma~ · PRDmW«ESEsa:mos 
EmS!!~cmr.JH' 

~..,,,,,-.,,~~~ 
~s~z:.~.::p·r·~fZ....,.'f>;r.;:. 

Daf.aeRaalb~~-~f:s 

~de~~~ 
~cr.i~·m;.;~:~!:omn:::mrnci;r11 

•. •• M*= 201miat 
00000036 ~® Ga~ 

~de li!a!!Ds 
~l¥lm.i'BA~~ 

~RJ;a-PA-essrnmn 

Rubrica:_....,p~------ 



~11/0 i.ttMC&:J }e, 4{~ 
ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 

."'----' , 
CLAUSULA PRIMEIRA - constitui objeto do presente contrato a represen~ em caniter exclusive, do 
representado pelo representante, na qualidade de seu empresario artistico. 

CLA.USULA SEGUNDA - 0 empresilrio podera firmar contrato em nome de seu representado em carater 
exclusive, pant a realizay3o de ~ artisticas. em show ou eventos, em qualquer parte do territ6rio 
nacional, ajustado em nome do representado.. valor do cache, ninnero de~ locale horario, 

CLAUSULA TERCEIRA - Pelo presente, declara o contratado artista. que o contratante empresario e o seu 
Unico representante em todo o territOrio nacional, detendo a exclusividade para con~o de suas apresentacoes 
podendo ajustar com tereeiros as oondi~ das mesmas. 

CLA.USVLA QUARTA-0 presente contratn teni vigeneia por 6 (seis) meses, com inicio em 21 de janeiro 2019 
e termino em 21 de jnibo de- 2019. 

CLAUSULA QUINTA- Este ajuste obriga as partes contratantes sem herdeiros e sucessores, 

CLAUSULA SEXTA - 0 presente contrato e celebrado em car3ter Uretrativel e irrevogavel, obrigando-se as 
partes por si, vedado o arrependimento e admitida a sua rescisao apenas nos casos previstos em lei e neste 
"istrumeato, 

\J 
cLAuSULA sETIMA - Fica eJeito 0 foro da cidade de Belem/PA para dirimir qualquer diivida OU questoes 
decorrentes do preseate, 

Por estmem assim de pleno aconlo com as CLAUSULAS, tennos e condi~0es deste instrumento, assinam o 
present.e em duas vias de igual teor,juntament.e com as testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais. 

Por este instrumento particular de Contrato de ~o artistica que entre si celebram de um lado como 
representante VM PRODU<;{)ES & EVENTOS, situada a, VILA CUBITEUA Cidade: CAPITAO PO<;O-PA 
CEP.68650..()(}(), CNPJ N° 28.041.98210001/89, atraves de seu representante legal ANTONIO DE JESUS 
RIBEIRO DOS SANTOS, CPF 732.660512-20, RG 4618237 e do outro lado,. como representado ANTONIO 
MARCOS E BANDA, atraves do seu representante legal ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO, CPF, 
151.643. l 02-87, RG 4806422, KM 01 VILA CARANANDEUA SIN CAPITAO PO<;O-PA CEP. 68.650-000 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE REPRESENTACAO ARTisTICA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO COMO REPRESENTANTE VM 
PRODUCOES & EVENTOS. E DO OUTRO LADO COMO REPRESENTADO 
ANTONIO MARCOS 00 NASCIMENTO DE NOME ARrisnCO ANTONIO 
MARCOS E BANDA, NA FORMAABAIXO: 

EXCLUSIVIDADE 
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VICENTE SOBREIRA BELO DA SILVA 

CLA.USULA PRl.MEJRA - constitui objeto do presente contrato a represen~ em carater exclusive, do 
representado pelo represent.ante, na qualidade de seu empresario artistico. 

CLAUSULA SEGUNDA - 0 empresano podera finnar comrato em nome de seu representado em carater 
exclusive, para a rea~ de apre~ artisticas7 em show ou eventos, em qualquer parte do territ6rio 
nacional, ajustado em nome do representado, valor do cache, nfunero de apresen~Oes, local e horario, 

CLAUSULA TERCEIRA - Pelo presente, declara o contratado artista que o cootiatante empresario e o seu 
Unico represenmnte em todo o tenit6rio nacional, detendo a. exclusi"idade para~ de suas apresenfa9{}es 
podendo ajustar com tereeiros as ~Oes das mesmas. 

CLAUSULA QUARTA -0 presente contrato ter.i "igincia por 6 (seis) meses, com inicio em 05 de MAIO de 
20 I 9 e termino em 05 de outuhro de 2019. 

CLA.USULA QUINTA - Este ajuste obriga as partes contratantes sem herdeiros e sucessores. 

CLAUSULA SEXTA - 0 presente cont:rato e ce1ebrado em ca.niter llret:ratavel e .irrevog;ivel, obrigando-se as 
\._,..../ partes por si, vedado o arrependimento e admiti.da a sua rescisao apenas nos cases previstos em lei e neste 

instrumento. 

CLAUSULA sETIMA - Fica eJeito o foro da eidade de Belem/PA para dirimir qualquer duvida ou questoes \ 
decorrentes do presente. 

Por este instrumento particular de Contrato de representa~io artiSiica que entre si celebram de um lado como 
representante VM PRODU(;OES & EVENTOS. sitoada a • Vll..A CUBITEUA Cidade: CA PIT AO ~0-PA 
CEP.68650-000. CNPJ N° 28.041.98210001139, atraves de seu represeatante legal ANTONIO DE JESUS 
RIBEIRO DOS SANTOS, CPF 732.660.512-207 RG 4618237 e do outro lado, como representado VICENTE 
SOBREIRA BELO DA SILVA • CPF 066.500.914-30 RG 2003029128531, TR VENEZUELA 2804 
CASTANHAL-PA 

lNSTRUMENTO PARTICULAR DE REPRESENTA<;AO ARTisTICA QUE 
ENTRE S1 CELEBRAM DE UM LADO COMO REPRESENTANTE VM 
PRODUCOES & EVENTOS, E DO OUTRO LADO COMO REPRESENTADO 
VICENTE SOBREIRA BELO DA SIL VA DE NOME ARTisTICO FARRA DE 
VAQUEIRO. NA FORMA ABAIXO: 

EXCLUSIVIDADE CONTRATODE 
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Marola Shows, a marca que e sucesso te 
convida: Vern pro Show do Vaqueiro, nego Veiolll 

A banda integra o corpo de estrelas da 
Marola Shows e Eventos para a industria do show 
business nacional. Serra Talhada-PE e o nascedouro 
deste projeto de inigualavel ccmpetencia e 
prestfgio. Respeitando as raizes do homem do 

V campo, Farra de Vaqueiro chega ao Para e garantira 
o sucesso do seu evento. 

Farra de Vaqueiro e um projeto elaborado 
pelo competente sanfoneiro das vaquejadas 
Vicente Sobreira. Originalidade e a marca desta 
banda e representa o que ha de melhor no mercado 
fcnograftco, sem deixar desejar a nenhuma outra. 
Com um repert6rio inedito e seleto, busca 
relembrar as raizes nordestinas das vaquejadas e 
cavalgadas. 
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C:.::i:AUSULA PRIMEIRA - constitui objeto do presente oontrato a representayao em carater exclusive, do 
representado pelo representante, na qualidade de sen empresario artfstico. 

CLAUSULA SEGUNDA - 0 empresario podeni firmar contrato em nome de seu representado em carater 
exclusive, para a realiza9i0 de apreseataeoes artistieas, em show ou eventos, em qualquer parte do territ6rio 
nacional, ajustad:o em nome do representa.00, valor do cache, ntimero de apresen~~ local e horario. 

CLAUSULA TER.CEIRA - Pelo presente, declara o comratado artista que o contratante empresario e o seu 
Unico representmlte em todo o territo.rio nacional, detendo a exclusividade para co~ de suas apresentaeoes 
podendo ajustar com tereeiros as condiyBes das mesmas. 

CLAUSULA QUARTA- 0 preseate contrato tern vigencia por 6 (seis) meses, com inicio em 05 de MAIO de 
2019 e tennino em 05 de outubro de 2019. 

CLAUSULA QUINTA- Este ajnste obriga as partes contratantes sem herdeiros e sucessores, 

CLAUSULA. SEX.TA - 0 presente contrato e celebrado em carater inetratavel e irrevogavel, obrigando-se as 
partes por si, vedado o arrependimento e admitida a sua rescisao apenas nos casos previstos em lei e neste 
ir~. 
\.._..r 

CLAUSULA SETIMA ~ Fica eleito o foro da cidade de Beiem!PA para d.irimir quaJquer duvida ou questoes 
decorrentes do presente. 

Por este instrumento particular de Comrato de rep~ao artistiea que entre si celebram de um lado com.o 
representante VM PRODU<;()ES & EVENTOS, sitnada a, VlLA CUBITEUA Cidade: CAPITAO PO<;O-PA 
CEP.68650-000, CNPJ N° 28.041.982/0001/89, atraves de seu representante legal ANTONIO DE JESUS 
RIBEIRO DOS SANTOS, CPF 732..660.512-20, RG 4618237 e do ootro Iado, oomo representado ANTONIO ) 
ANGELO DE MATOS NEVES, CPF 043.272.795-79 RG 2.011.047-2, ALAMEDA AGUA CRISTAL 60. ,,. 
MARAMBAIA BELEM-PA 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE REPRESENTA.;Ao ARTISTICA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO COMO REPRESENTANTE ,YM 
PRODUCOES & E"'"ENTOS~ E DO OUTR.O LAOO COMO REPRESENTADO 
ANTONIO ANGELO DE MATOS NEVES DE NOME ARTisTICO FORRO NO 
TALO, NA FORMA ABAIXO: 

EXCLUSIVIDADE 
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A banda e comandada por Angelo Matos na voz principal e Sanfona, Esteferson Franca na 

voz e Zabumba, Alexandre Matos no triangulo e percussao e Paulo Pinto no contrabaixo. A 

Banda Forro no T alo tern um CD gravado com sucessos de diversos autores famosos e a 

rntisica de trabalho "Como dois Namorados" autoria do Zabumbeiro Esteferson F ranca. ~ 

A Banda Forro no Tafo toca no Restaurante e Pizzaria Neto Drink' s , Clube Ares Albatroz, 

\.__.,. Ares Espardarte, eventos particulares e outros. Em todos os Seus Shows a banda consegue 

envolver o seu publico com seu forr6 pe-de-serra levando emocao e proporcionando um 
ambiente agradavel e aconchegante. 

A banda TEM A FORMACAO DAS BANDAS DE FORRO PE-DE-SERRA COMPOSTAS 

PELOS INSTRUMENTOS: SANFONA, ZABAUMBA E TRIANGULO FICANDO ASSIM 

ORIGINAL esta enraizado no estilo e tern um repert6rio bastante diversificado. Suas 

influencias principais sao: Luiz Gonzaga, Ftavio Jose, GilBerto Gil, Santana, Dominguinhos, 

Jorge de Altinho, Fa1amansa entre outros, atem das mosicas de autoria pr6pria. 

Depois de um tempo a Banda parou seus trabaJhos pois alguns integrantes sairam e 
Alexandre veio morar em Belem-P A, onde aqui no anode 2013 procurou novos componentes 

para formar a Banda. Logo de inicio ele falou com Sergipano Angelo Matos, que falou por sua 

~ vez com o Pemambucano Esteferson Franca e que falou com o Paraense Paulo Pinto, onde 

os tres ja tinham um projeto de montar uma Banda de forro Pe-de-serra, e assim deu-se 

origem a nova formacao de Banda na cidade de Belem-PA Desde entao foi a uniao perfeita 
para o formaeao da Banda Forro no talo! 

A Banda Forro no Talo foi idealizada pelo 

Baterista e Percussionista Alexandre Matos, 
quando ainda morava na Cidade de Natal-RN 

onde la foi montada a Banda no anode 2010. 0 

nome "NO TALO" e uma giria regional que quer 

dizer " CHEIO" ficando assim cheio de Forro. 
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CLAUSULA SETIMA - Fica eleito o foro da cidade de Belem/PA para dirimir qualquer duvida ou questoes 
decorrentes do presente. 

'---1 

CLAUSULA PRIMEIRA - constitui objeto do presente contrato a representaeao em carater exclusivo, do 
representado pelo representante, na qualidade de seu empresario artistico. 

CIAUSULA SEGUNDA - 0 empresario podera firmar contrato em nome de seu representado em carater 
exclusive, para a realizacao de apreseotacoes artisticas, em show ou eventos, em qualquer parte do territ6rio 
nacional, ajustado em nome do representado, valor do cache, nfunero de apresentaeoes, locale horario. 

CLA.USULA TERCEIRA - Pelo presente, declara o contratado artista que o contratante empresario e o seu 
unico representante em todo o territorio nacional, detendo a exclusividade para contrataeao de suas apresentacoes 
podendo ajustar com terceiros as condieoes das mesmas. 

CIAUSULA QUARTA-· 0 presente contrato teni vigencia por 3 (tres) meses. com inicio em 0 I de Maio de 
2019 e termino em 01 de agosto de 2019. 

CLAUSULA QUINT A - Este ajuste obriga as partes contratantes sem herdeiros e sucessores. 

CLAUSULA SEXTA - 0 presente contrato e celebrado em carater irretratavel e irrevogavel, obrigando-se as 
pz J por si, vedado o arrependimento e admitida a sua rescisao apenas nos casos previstos em lei e neste . '---' mstrurnento. 

Por este iastrumento particular de Contrato de representaeao artistica que entre si celebram de um lado como 
representante VM PRODU(;OES & EVENTOS, situada a, VILA CUBITEUA Cidade: CAPITAO PO(;O-PA 
CEP.68650-000, CNPJ N° 28.041.982/0001/89, atraves de seu representante lega) ANTONIO DE JESUS 
RIBEIRO DOS SANTOS, CPF 732.660.512-20, RG 4618237 e do outro lado, como representado FORRO DO 
.BACANA, atraves do seu representante legal ANTONIO HENRY MONTEIRO Al[GUSTIN JUNIOR CPF 
698.014.442-15 RG 54899131. Rod. Augusto Montenegro. Res. Sol Tropical BL G Apto 403 cep 66635-110- 
Belem-PA 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE REPRESENTA(;AO ARTISTICA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO COMO REPRESENTANTE VM 
PRODUCOES & EVENTOS, E DO OUTRO LADO COMO REPRESENTADO 
ANTONIO HENRY MONTEIRO AUGUSTIN JUNTOR DE NOME ARTiSTICO 
FORRO DO BACANA NA FORMA ABAIXO: 

EXCLUSIVIDADE CONTRATODE 

Rubrica:_--,.1 +~....--- 

Comissao Permanente de Ucita~o 
Folha n9: 'lo 



EM: 

w 
J- o.: 
<( 
0 

'l!..l 
0 
< 0 
F- 
z :.;· w- 
0~ 
w~ 
a" -c :: 

.a: - 

...J 
Cl) 
<{ a: co 
0 
0 
-e > 
t( 
a: w 
0 w u, 
<( 
0 
::i m 

·::::> a. w cc 

. • Permanente de Ucita~O com1ssao 5 ~ _ 
Folha n9: \ 

Rubrica:_ '~ 
/- .. 



•u do 

\ 
C0Mt55AO DE LICITA(_A_O.:....-~ ~ 

EM:~~ I D~ ,~~ ~ 

Al_ (!) H MIN 

OAiA PE N."SCrMf..NID 
··:.\7 / •') •f ( ·t {'.;}(''}" ... .. ,,. .. .. \, ·*· / .l. ( t~'1 ~.) PF/ f':'t·rl C• .·· ··' l I I ·i 

comissao Permanente de Ucita~o 
Folha n2: j-:.2 
Rubrica: _ __,,e\)~--- 



A comemoracao dos 8 anos de trabalho da banda forr6 do bacana, sera dia 19 de maio, 
na casa de show curral do parque, onde as edicoes passadas tambem foram na casa, que 
fica dentro do parque de exposicoes do entroncamento, os convidados serao diversas 
bandas da cidade. 

Estamos apostando na pitada brega do Para, nao perdendo a essencia do ferro, para 
que possamos assim como em Manaus, levantar um novo swing, pois no Para, essa 
diversidade de criacao musical e muito rica. 

Neste ano que completaremos 8 anos de carreira, decidimos montar o show, 
"Bacana canta Brega" onde passaremos de Wanderley Andrade ate ao fenomeno fruto 
sensual, onde estamos gravamos um single "Esta no ar!" em forronejo com uma pitada 
de brega, onde dentro de algumas semanas devera sair o clip. 

Hoje a frente da Banda o casal carismatico Felipe Favacho que teve passagem pelo 
swingueiros do ferro e forro dos malas ao lado de Samantha Suanne que veio da banda 
forrozao Playboy, a banda teve tambem cantores de renome no cenario nacional, tais 
como Priscila russo que passou por Cia do Calypso, Dejavu e bandas de Brega, Chico 
Motta do Ceara e Raquel Leoa ex cavaleiros do forro. 

A Banda Forro do Bacana, completara neste pr6ximo dia 19 de Maio de 2018 , 8 
anos de existencia, sempre no ramo do forro, ja viajamos em diversos lugares do estado, 
algumas cidades do maranhao , tambem no estado do Amapa e uma viagem 
intemacional em dois shows na cidade de Paramaribo no Suriname, com 3 dvd's 
tematicos tais como; 

• Bau do Bacana, onde resgatamos os melhores e marcantes forros tocados no 
Brasil todo. 

• Cabare do Bacana, onde interpretamos diversos sucessos de Leandro e 
Leonardo, zeze di Camargo e Luciano e o rei Reginaldo Rossi. 

• Forro de vaquejada que foi gravado na agropecuaria de Tome acu, 
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