
DE 

FIs. PROPOSTA COMERCIAL BANDA EXPRESSO PENTECOST 

Belém PA, 01 de Setembro de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 

A/C: FERNANDA PANTOJA 

Referente: Proposta de apresentação musical da BANDA EXPRf "SO PENTECOSTAL no evento 

denominado "FESTIVAL AÇAÍ —JET 2021", organizado e promovido pela SECULT. 

APRESENTAÇÃO 

OBJETO: Constitui objeto deste contrato 01 (uma) apresentações musical da BANDA EXPRESSO 
PENTECOSTAL no evento denominado "FESTIVAL AÇAÍ—JET 2021", organizado e promovido pela 

SECULT BUJARU -P4, a ser realizado no dia 24/09/2021, a partir de 20:00h, com participação de 

Banda Expresso Pentecostal as 21:00h Local cais de Arrimo na cidade, BUJARÚ - P4. 

HORARIO: O horário limite para o início da ministração de louvor é às 22:30hs e, em caso de 

atraso injustificado poderá ocorrer alteração no tempo de duração da ministração, sem motivar 

qualquer responsabilização ao Contratado. 

VALOR R$: O presente contrato tem valor líquido fixado em R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais), 

hospedagem e alimentação por conta do CONTRATADO. 

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento deve ser efetuado da seguinte forma: R$ 3.500,00 (Três 

mil e quinhentos reais) inicial para validar a reserva data e contratação até dia 10 de setembro 

2021, nas contas informada pelo Contratado e o valor restante de R$ 3.500,00 (Três mil e 

quinhentos reais) dia 24 de Setembro de 2021, que devera ser pago em dinheiro assim que a 

Banda estiver hospedada no hotel em Bujaru —PA. 

7/ 

CONTRATADO 

Gilmar Rozendo de Almeida 

CPF: 331.709.592-04 

RG: 1915968 
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Material comprobatório (Clipping) em jornais, blogs, redes sociais e sites relacionados 
materiais publicitários de divulgação, certificados de participação, etc. 
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CONTRATO  

Contrato particular de apresentação Musical 
que entre si celebram Gilmar Rozendo de Almeida e 

GLEMESON LANDELL DE SOUZA RODRIGUES, 
visando a contratação de shows gospel 

com ministração de Louvor pela 
BANDA EXPRESSO PENTECOSTAL. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato e na melhor forma do direito, de um lado Gilmar Rozendo de 
Almeida, brasileiro, empresário, músico, portador do RG: 1915968 SSP/PA, CPF: 331.709.592-04, residente e 
domiciliado na Alameda Belo Horizonte, n053 
Bairro: Estrela, Cidade de Castanhal, Estado do Pará, Cep:68,742-440, sito à BANDA EXPRESSO 
PENTECOSTAL, doravante denominado simplesmente CONTRATADO e, de outro lado, GLEMESON LANDELL 
DE SOUZA RODRIGUES - Secretário de Cultura Municipal de Bujaru -PA, portador do CPF 	e RG 	 
residente e domiciliado na Rua 	, n° 	, - Bairro: 	 - Cidade de Bujaru - PA, representada neste 
ato por, doravante denominada CONTRATANTE, têm entre si justo e contratado, mediante cláusulas e condições 
seguintes: 

Do Objeto 
Cláusula primeira. Constitui objeto deste contrato 01 (uma) apresentações musical da BANDA EXPRESSO 
PENTECOSTAL no evento denominado" FESTIVAL AÇAÍ —JET 2021 ", organizado e promovido pela SECULT 
BUJARU -PA, a ser realizado no dia 24/092021, a partir de 20:00h, com participação de Banda Expresso Pentecostal 
às 21:00h Local cais de Arrimo na cidade, BUJARU - PA. 
Cláusula segunda. O horário limite para o início da ministração de louvor é às 22:30hs e, em caso de atraso 
injustificado poderá ocorrer alteração no tempo de duração da ministração, sem motivar qualquer responsabilização 
ao Contratado.. 

Da equipe 
Cláusula terceira. A equipe CONTRATADA é composta por 12 (doze) pessoas, e tem como líder o CONTRATADO. 

Do deslocamento da equipe 
Cláusula quarta. O deslocamento da equipe até a cidade onde ocorrerá o evento é de responsabilidade da 
CONTRATADO, e será realizado por via terrestre, através ônibus ou Van. 
Cláusula quinta. O deslocamento da equipe do hotel ao local do evento, bem como demais necessidades de 
transporte na cidade onde ocorrerá o evento são de inteira responsabilidade da Contratado, devendo ser realizado no 
mesmo transporte do deslocamento. 

Das obrigações da CONTRATANTE 
Cláusula sexta. São obrigações do CONTRATANTE: 

a) Arcar com todas as despesas referentes à hospedagem da equipe em hotel aprovado pela mesma, devendo 
apresentar, no mínimo, apartamentos com ar condicionado, frigobar, tv, banho quente, telefone e conexão 
com internet. 

b) Na assinatura do presente contrato, é necessária a apresentação de documento que comprove as reservas 
de apartamentos no hotel previamente selecionado, com livre utilização do frigobar; 

c) A alimentação da equipe no período do evento é de inteira responsabilidade da CONTRATANTE 
d) Serão disponibilizados (06 seis) apartamentos para hospedagem da equipe: (02 Casal), (01 duplo), (02 

Triplo); 
e) Efetuar os pagamentos previamente acordados por este contrato, mediante comprovação através de 

depósito bancário. 
f) Providenciar os equipamentos de som e palco para o dia do evento, conforme rider técnico enviado em 

anexo, 
g) Reservar horário, a ser definido pelo CONTRATADO, para a passagem de som, que não poderá ser 

modificado após a regulagem pelos músicos da equipe. 
h) Providenciar estrutura adequada de camarim com catering contendo água mineral gelada e natural, 

refrigerante, salgados quentes e frutas da época que será de uso exclusivo da equipe. 



Do valor do contrato 
Cláusula sétima. O presente contrato tem valor líquido fixado em R$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais). 

Cláusula oitava O pagamento deve ser efetuado da seguinte forma: R$ 3.250,00 (Treis Mil Duzendo e Cinquenta 
Reias) inicial para validar a reserva data e contratação até dia 10 de setembro 2021, nas contas informada pelo 
Contratado e o valor restante de R$ 3.250,00 (Três Mil Duzentos e Cinquenta Reias) dia 24 de Agosto de 2021 que 
deverá ser pago em dinheiro assim que a Banda estiver hospedada no hotel em Bujaru -PA 

Cláusula nona, O pagamento da segunda parcela do contrato poderá ser efetuado em moeda corrente, no horário 
estipulado na cláusula anterior. 

Da exclusividade de venda de material promocional 
Cláusula décima. Constitui-se em direito exclusivo do CONTRATADO, no dia do evento, a venda de cd's, dvd's e 
outros materiais promocionais do nome Banda Expresso Pentecostal, em local, de boa visibilidade e facilidade de 
exposição, disponibilizado pela CONTRATANTE. 

Cláusula décima primeira. Fica EXPRESSAMENTE PROIBIDO, para fins comerciais, o uso e/ou fixação da 
imagem e som da voz de Banda Expresso Pentecostal obtidos ou captados durante a sua ministração no evento. 
Cláusula décima segunda. Caso o evento seja registrado em forma de áudio ou vídeo, a matriz deverá ser entregue 
à equipe, e fica proibida a cópia da mesma sem uma autorização do CONTRATADO. 

ECAD 
Cláusula décima terceira. O CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento devido ao Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais (ECAD), zelando pelo bom andamento e pelas condições necessárias 
para que o evento se realizado. 

Rescisão 
Cláusula décima quarta. As datas acertadas para efetuar os pagamentos do presente contrato devem ser 
rigidamente observadas, pois, o descumprimento cancelará, automaticamente, a participação da equipe 
CONTRATADA no evento, sem aplicação de multa de rescisão para o CONTRATADO. 
Cláusula décima quinta. No caso de cancelamento, por descumprimento das cláusulas de pagamento, o 
CONTRATANTE fica obrigado a inserir na mídia utilizada para divulgação do evento, uma nota assumindo a 
responsabilidade por tal, sob pena de multa indenizatória no valor de R$ 6.50000 (Seis Mil e Quinhentos Reais) a ser 
pago ao CONTRATADO, por veiculação indevida do nome e da imagem. 
Cláusula décima sexta. Caso o evento seja desmarcado, por iniciativa da CONTRATANTE, com menos de 30 dias 
de antecedência, o valor eventualmente depositado a título de pagamento do presente contrato não será devolvido. 
Cláusula décima sétima. O CONTRATADO fica desobrigado de participação no evento em caso de descumprimento 
de quaisquer das cláusulas deste instrumento. 

Do caso fortuito ou de Força Maior 

Cláusula décima oitava. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato, o CONTRATADO não poderá sofrer as penalidades previstas neste contrato, 
nem tampouco ser responsabilizado pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais. Neste caso, a parte 
impossibilitada de cumpri-Ias deverá informar a outra, de imediato, da ocorrência do referido evento e o contrato 
estará rescindido sem prejuízo para as partes. 

Confirmação 
Cláusula décima nona. O Contratado tomará por confirmado o evento após o pagamento da primeira parcela deste 
contrato. 

Do Foro 
Cláusula vigésima. As partes elegem o foro da Comarca de Castanhal, Estado do Pará, para dirimir eventuais 
debates aos termos do presente contrato, renunciando a quaisquer outros, por mais privilegiados que seja. 



GLEMESON k ANDELL DE SOUZA O' R UES 
CPF: 
RG: 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual forma e 
teor, para um só efeito, 

Castanhal/PA, 25/08/2021. 

CONTRATADO 
Gilmar Rozendo de Almeida 

CPF: 331.709.592-04 
RG: 1915968 

Testemunha 1 
CPF: 
RG: 

Testemunha 2 
CPF: 
RG: 



RELEASE BANDA EXPRESSO PENTECOSTAL 

A BANDA EXPRESSO PENTECOSTAL, nasceu no coração dos Produtores, Arranjadores e 

irmãos Gilmar Rozendo e Mesak Rozendo ; experientes no ramo da música e proprietário da 

gravadora e editora GR MUSIC PRODUÇÕES, com sede na cidade Castanhal no estado do Pará. 

Por serem nordestinos legítimos, o Gilmar Rozendo, natural de Serrita -PE se criou em Brejo 

Santo -CE, onde na sua infância e adolescência sempre ouvia o toque da sanfona nas feiras 

livres; e nas igrejas e ao vê os seus tios tocarem vários instrumentos, isso ficou marcado na 

sua formação musical. E o forró que é um ritmo brasileiro sempre lhe fascinou. Já o Mesak 

Rozendo, natural de Brejo Santo - CE, se criou na cidade de Castanhal - PA, onde participou de 

várias bandas e tocou com diversos cantores nacionais, participou de programas de TVs a nível 

de Brasil e fez turnê com a Banda calypso nos Estados Unidos, e gravou vários CDs e DVDs. 

Com  toda essa bagagem musical e trabalhando no segmento gospel a muitos anos, juntamente 

com músicos e cantores (Levitas do Senhor). 

No norte do Brasil, na Amazônia surge um compromisso de levar a mensagem que liberta 

vidas e transforma Corações. Através de um ritmo alegre, contagiante como é o povo 

brasileiro e o povo de Deus. A Banda Expresso Pentecostal traz pra você o que há de melhor 

da música gospel, com muita unção e qualidade nas suas músicas, para fazer o seu evento ser 

uma benção. 

A Banda Expresso Pentecostal, tem 03 (três CD gravados), 01 (um DVD), 01 ( uma Coletânea), 

01 (Pen Driver 8 GB - Discografia completa) e já fez algumas participações em gravações de 

outros artistas gospel. A Banda Expresso Pentecostal, recebeu o prêmio de melhor banda 

gospel do Norte do Brasil. E já fez shows em vários estados Brasileiro com um grande aceitação 

de publico. 

BANDA EXPRESSO PENTECOSTAL 

expressopentecostal@hotmail.com   

grmusicltda@gmail.com   
(91) 98288.0942/ 98167.0956 (zap) (Gilmar Rozendo ou Mesak Rozendo 



RIDER - EXPRESSO PENTESCOTAL 

01 - Informações Gerais. 

Todas as informações contidas neste rider deverão ser cumpridas. 
Qualquer alteração só poderá ocorrer com autorização da produção do 
artista devendo ser enviada uma lista com alternativas afim de ser 
aprovado pela produção. 

O palco deverá ter as seguintes medidas: 
Largura 	: 16 metros 
Profundidade : 12 metros 
Altura 	 : 1.60 metros (mínimo) /2.20 metros (máximo) 
Pé direito 	: 7 metros (sem contar altura do palco) 
Mesa de som : 5m x 4m x 0,30 cm máximo 
Rampa 	 : Na área de serviços do palco onde tenha o melhor 
acesso para o equipamento. 

Obs.: 
• Quaisquer alterações nas medidas acima deverão ser previamente 

consultadas. 
• Olhando da platéia para o palco a mesa de monitor deverá ficar do 

lado direito e o camarim e área de serviço do lado esquerdo. 
• Todas as estruturas deverão ser devidamente aterradas, com 

pára-raios necessários para a segurança de todos os que 
estiverem trabalhando bem como a do público. 

• O P.A. deve estar sempre a 1.50m à frente do palco. (Line Array 
ou Fly P.A. sempre) 

• E expressamente proibido o uso de telas ortofônicas na frente do 
P.A., 

02 - Posicionamento de House-mix de som e luz. 

House-mix - Em frente ao palco, 35 metros à frente em locais abertos 
ou 20 metros em lugares fechados com menos de 50 m e 25m a 30m 
em lugares fechados maiores de 50m , posicionados exatamente entre 
uma asa de som à outra no centro. Este local deverá estar protegido 
com um cercado e no caso de local aberto, deverá estar coberto, 
protegido de sol e chuva e com a presença de seguranças. 
Luz - Deverá estar junto da House-mix e os canhões deverão estar 
acima desta House devidamente protegidos de sol e chuva. 

03 - Pessoal técnico local. 

Deverão estar durante a montagem e desmontagem, os técnicos e o 
pessoal de serviço, (c/ total conhecimento do local), relacionados 
abaixo: 



Eletricista - Pessoal de Limpeza - Responsável pelo local - 
Representante do contratante. 

Estas pessoas precisam estar cientes das suas responsabilidades para o 
bom andamento do evento. Pedimos que sejam acertados seus horários 
de serviços antecipadamente e que devem ser em turnos para que 
durante a montagem, show e desmontagem nunca fiquem descobertas 
estas funções. Todos devem estar disponíveis a partir do momento que 
o palco estiver à disposição da equipe do artista. As despesas 
decorrentes desses serviços correm por conta e responsabilidade do 
contratante. 

IMPORTANTE: 

• Srs. Responsáveis por som, favor montar os equipamentos 
de som solicitados neste rider, de acordo com as normas 
técnicas, a fim de evitarmos ruídos no sistema. 

04 - Input List 

Canal 
	

Instrumento 	 microfone 
	

P.A. 
1.  BUMBO SM91 
2.  CAIXA SM57 
3.  HH SM 81/C1000 
4.  TON 1 SM98/604 
S. TON 2 SM98/604 
6. TON 3 SM98/604 
7. SD 4 SM98/604 
8. SD 5 SM98/604 
9. OH L SM81/C3000 
10. OH R SM81/C3000 
11. BAIXO DA 
12. GUITARRA 1 DA 
13. VILÃO DA 
14. KEY 1 (L) DA 
15. KEY 1 (R) DA 
16. SYNC (1)METRO DA 
17. SYNC (2)SAMPLE DA 
18. SYNC (2)PERCUSSÀO(L) DA 
19. SYNC (3)PERCUSSÃO(R) DA 
20. SYNC (4)GUITARRA wawa DA 
21. SYNC(5)KEY DA 
22. SYNC (6)SANFONA DA 
23. SYNC (7)BACKS (L) DA 
24. SYNC (8)BACKS (R) DA 
25. ACORDEON DA 
26. BACK VOZ SM 58 
27. BACK KEY SM 58 
28. CANTOR 1 S/FIO 
29. CANTOR 2 S/FIO 



OS - Relação de vias 

1. VOZES MONITORES 
2. BATERIA (FONE E SUB) 

3. BAIXO(FONE E CUBO) 
4. GTR 1 (FONE E CUBO) 
S. KEY 1 (FONE) 
6. ACORDEON (FONE) 
7. BACKVOCAL( MONITOR) 
8. SIDE (L) 
9. SIDE (R) 
10. SUB (BATERIA) 

CANTORES - 4 MONITORES - CLAIR Br. ; EAW SM 222; EAW 
SM400 

CUE - ESCUTA TÉCNICO (1 MONITORES) 

OBS: 
• Todas as vias de "FONES" serão fornecidas pela empresa de som 

responsável pelo evento , incluindo multi-cabos (IN/OUT) e 
sistema com fio de fones. 

• Equalizadores somente para monitores e side fui 

07 - Sistema. 
Quando não houver os monitores pedidos ou for similar, o técnico de 
monitor deverá ser consultado. 

A Empresa responsável pela sonorização deverá fornecer: 

• 03 microfones sem fio SHURE (Sm 58 Beta) 
• Side FuI Duplo com 02 sub 's por lado (Line Array ou Fly) 

• 04 monitores EAW SM400 ou 222 ou Clair Brother's 
• Cubo pra Guitar ( Fender ou similar 100W) 
• Cubo pro Baixo ( Hartke ou Gallien-krueger) 

• 01 aparelho de CD no Palco. 
• 01 sub grave para bateria ativo ou processado. 



Mesa de P.A.: YAMAHA (mc7) 
01 intercom P.A x Monitor 
01 CD player 
01 analisador de espectro 

06 - Dimensões de praticáveis. 

1. BATERIA 
	

4.00m x 2.00m x 60cm altura 
2. TECLADOS 
	

2.00m x 2.00m x 40cm alt 

Total: 06 módulos (1.00m x 2,00m) 
Escada para os praticáveis de 60cm de altura 

BATERIA ACÚSTICA: TAMA,VAMAHA,ODERY,PEARL. 
BB  20"22"TONS 08" 10" 12" surdo 14"ou 16" 
OBS: A bateria e por conta do contratante 

IMPORTANTE: Para qualquer esclarecimento de dúvida técnica favor 
entrar em contato com os seguintes telefones: 

• Mesak Rozendo:91-98167-0956 e-mail: 
• bassmassak@hotmail.com   
• Mesakrozendo@gmail.com  
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