
INSTRUMENTO PARTICULAR DE REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 

Por este instrumento particular de Contrato de representação artística que entre si celebram 

de um lado como representante a empresa C&C PRODUCÕES E SHOWS LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.907.300/0001-60, com sede 

na Rua C- 196, N. 80, QD 495 LT20, Jardim América, Goiânia/GO. CEP: 74.270-150, 

representada na forma de seu contrato social, e como representado, os senhores CLEBER 

MÁRCIO DE SOUZA, de nome artístico "Cleber" 1 brasileiro, casado, intérprete musical, 

inscrito no CPF/MF sob o n.º 905.166.801-53, residente e domiciliado na Rua T50 e/Rua 

T30 - Qd 70 LT 1/4 Matriz arte Bueno Apto 2501-B CEP: 74.250-200, setor Bueno, 

Gôiãnia/GO, e CHARLLES RODRIGUES MÁXIMO, de nome artístico "Cauan", brasileiro, 

solteiro, intérprete musical, inscrito no CPF/MF sob o n.º 991.303.601-10, residente e 

domiciliado na Rua T65 e/Rua T38, Lote 20/23 Ed. Altos do Bueno, Apto 102, CEP: 74.230-

120, setor Bueno, Gôiãnia/GO, tem entre si, justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - constitui objeto do presente contrato a representação, em caráter 

exclusivo, da dupla "CLEBER & CAUAN", pelo representante, na qualidade de seu 

empresário artístico, em todo território nacional e internacional. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O representante poderá firmar contrato em nome de seu 

representado em caráter exclusivo, para a realização de apresentações artísticas, em show 

ou eventos, em qualquer parte do território nacional e internacional, ajustado em nome do 

representado, valor do cachê, número de apresentações, local e horário. 

CLÁUSULA TERCEIRA- O representante obriga-se a zelar pelos interesses confiados aos 

seus cuidados, de maneira a expandir os negócios dos representados e promover as suas 
imagens. 

CLÁUSULA QUARTA - Ao representante, compete a prestação de contas, dar recibos e 
Notas Fiscais de quitações e assinar contratos. 

CLÁUSULA QUINTA - Ao representante cabe arcar com o pagamento de todas as despesas 

decorrentes do desempenho da representação e dos tributos, taxas e contribuições 
incidentes sobre as comissões a que fizer jus; 

CLÁUSULA SEXTA - Caberá ao representante fixar os preços, prazos e condições de 
pagamento das apresentações. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - O presente contrato é válido por prazo indeterminado a contar da 

data de assinatura, podendo ser rescindindo pelas partes a qualquer tempo, mediante 
prévia notificação. 

CLÁUSULA OITAVA- Este ajuste obriga as partes contratantes sem herdeiros e sucessores. 

CLÁUSULA NONA- Fica eleito o foro da cidade de Goiânia/GO, dirimir qualquer dúvida ou 
questões decorrentes do presente. 

E por estarem assim de pleno acordo com as CLÁUSULAS, termos e condições deste 

instrumento, assinam o presente em duas vias de igual teor, juntamente com as 

testemunhas abaixo, para que produza os seus efeitos legais. 

Testemunhas: 

Goiãnia, 23 de março de 2020. 

ce'&"L L,i., d~ 
C&C PRODUCÕES E SHOWS LTDA. 

CNPJ nº 08.907.300/0001-60 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO 

ê& L,,ÁJ Az_ 
CLEBER MÁRCIO DE sou~ 

CPF nº 905.166.801-53 

P~ 7 ~ADO 
C~LES ~DRIGUES MÁXIMO 

CPF n .º 991.303.601-10 

REPRESENTADO 

1. ------------- 2. ____________ _ 
CPF: CPF: 
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