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PROPOSTA COMERCIAL BANDA FRUTO 

SENSUAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 

A/C: FERNANDA PANTOJA 

Referente: Apresentação musical da BANDA FRUTO SENSUAL no evento denominado 

"FESTIVAL AÇAÍ —JET 2021", organizado e promovido pela SECULT, NO DIA 26 DE SETEMBRO 
DE 2021. 

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

SECULT BUJARU -PA, a ser realizado no dia 26/092021, a partir de 20:00h. 

LOCAL: cais de Arrimo na cidade, BUJARÚ - PA. 

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

DADOS BANCAMOS: AG 1496-6 dc 13520-8, BANCO BRADESCO, FAVORECIDO CARLOS 

AUGUSTO DA SILVA GÓES, CPF NÉ1  280.212.822-15. 

FORMA DE PAGAMENTO: oitava 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 20 

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

mil e quinhentos reais) dia 26 de setembro de 2021. 

CONTRATADO 

CARLOS AUGUSTO DA SILVA GÓES 

CPF: 280.212.822-15 
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Banda Fruto Sensual comemora 24 anos com 
show e novo clipe 
Planos para 2019 incluem novo CD e DVDs para a banda que já vendeu milhares de 
cópias e é considerada a "Rainha das Aparelhagens" 

Por G1 PA — Belém 

17/04/2019 14h40 . Atualizado há 2 anos 

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos 

serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos 	
PROSSEGUIR 

serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa Política 

de Privacidade. Conheça nosso Portal da Privacidade e veja a nossa nova Política. 



Banda foi fundada por Valéria Paiva e "Neco' e segue até hoje como Rainha das Aparelhagens". - Foto: Divulgação 

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 

"Está no ar" e já é nesta quinta-feira (18) o aniversário de 24 anos da Banda Fruto 

Sensual. O show especial será no Paraclube a partir das 22h e conta com várias 

atrações. Na bela voz de Valéria Paiva, o destaque da programação vai para a nova 

música do grupo "veneno de escorpião". 

Entre as atrações da noite a Banda NSYNCK, Viviane Batidão, Dj Dinho, Dj Agatha, 

além de, claro, a própria banda Fruto Sensual. Este ano, a previsão do grupo é 

gravar um novo CD e dois DVDs, um com clipes e outro acústico. 

História com aparelhagens 

A banda nasceu na cidade de Itinga, no Maranhão, em 1995, fundada por Valéria 

Paiva e Carlos Augusto, o Neco. Em 1996 eles voltaram para Santa Isabel do Pará 

tocando bregas românticos em barzinhos e bailes. 

Foi em 2001 que eles começaram a homenagear aparelhagens com músicas como 

"príncipe negro", "ltamaraty" e "LuxuosoJackson". De lá pra cá foram quatro DVDs e 
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Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos 

serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos 	
PROSSEGUIR 

serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa Política  

de Privacidade. Conheça nosso Portal da Privacidade e veja a nossa nova Política. 
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frutosensualoficial 

445 	112 mil 	9 
Publicações Seguidores Seguindo 

BANDA FRUTO SENSUAL 

Contratos: 091-99961-3882 
lançamento "Siga em frente com pop som—

www.youtube.com/watch?v  
Seguido(a) por espaco_culturalapoena, netotefles13 e 
outras 2 pessoas 
Ver tradução 

Mensagem 	Contato 

LANÇAMEN... 	VIVA 
	

AGENDA 	LIVE SENS... 	DEEZER 
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Banda Fruto Sensual 
comemora 24 anos com 
show e novo clipe 
Planos para 2019 Incluem novo CD e DVDs 
para a banda que já vendeu milhares de cópias 
e é considerada a "Rainha das Aparelhagens' 

Por O1PA Bolem 

7/04/2019 14h40 Atualizado Pa 2 anos 

cLi 



11:23 

1 oliberaLcom 

LIBCULT 
Música, entrevista e curiosidades com 

artistas regionais e de todo o lugar. 

LIBERAL 
Juntos, vamos ficar bem!  

:rLl) Sei 	1 

Fruto Sensual especial 25 anos de sucessos 
A diva das apare!hageris, Valéria Paiva, canta os 25 anos de 

sucesso da banda Fruto Sensua'. Aceita, meu amor! Ta, meu bem?! 

Banda AR-1 5 
disparando os 
sucessos para você 
cantar e dançar 
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