
ibunal Superior Eleitoral 
SECRETARIA JUDICIARIA 

PREsTAcA0 DE CONTAS N° 162-30.2016.6.00.0000 

Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mu e dezenove, 

procedi a abertura do anexo 65, a fI.2. 
da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuacâo 

e Distribuiçao - CPADI, Iavrei o presente termo.



ANEXO 65 

PRESTAcAO DE CONTAS N° 162-30.2016.6.00.0000 

Documentos endaminhados corn a Peticao protocolizada sob n° 6.018/201 9, 
juntada aos autos principais as fls. 1.011 a 1 .015.



PARTIDO DOS TRABALHADORES 	 1 

Diretório Nacionat 	 /d 
I	 LJ 

PC 162-30 

Informação n° 264/2019 

Item 34 

Brasilia • SCS - Quadra 2, Bloco c, n o 256, EdifIcio Toufic • CEP: 70302-000 - Brasilia / DF 

São Paulo • Rua Silveira Martins, 132 - Centro • CEP: 01019-000 - São Paulo / SP



PAR DO DOS TRARALA)ORES 
ITEM 34 - BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A 

Dirtór i, aconM

002-000827	 16	 80 
26/03/2015 2.778,60 

002-000827 18 80	 26/05/2015 2.778,60 

002-029823 35	 NP	 26/05/2015 3.010,57 

002-000827 19 80	 30/06/2015 2.781,38 

002-029823 37	 NP	 20/07/2015 2.986,65 

002-000827 20 80	 28/07/2015 2.778,60 

002-029823 38	 NP	 17/08/2015 2.986,65 

002-000827 21	 80	 27/08/2015 2.778,60 
002-000827 22 80	 25/09/2015 2.778,60 
002-000827 23 80L 29/10/2015 2.778,60 

002-029823 42	 NP	 16/12/2015 2.986,65 

002-000827 25 BO	 23/12/2015 2.778,60 
TOTAL GERAL =-==__>

N° 827 PRESTACAO LEASING AG. 03 VEICULOS FLG 5937, FJZ 4173 E FEY COROLLA PARC. 16/48 9671 
N° 827 PRESTACAO LEASING A0. 03 VEICULOS FIG 5937, FJZ 4173 E FEY COROLLA PARC. 18/48 9671 
N° 686 PRESTACAO LEASING AG. DE VEICULOS 

DO PT PARC. 35/48 EGA 6384/ EUK 3927 / EO8 
6335 / EUI< 3910 

N° 827 PRESTACAO LEASING AG. 03 VEICIJLOS FLG 5937, FJZ 4173 E FEY COROLLA PARC. 19/48 9671 
N686 PRESTACAO LEASING AG. DE VEICULOS 

DO PT PARC. 37/48 EQA 6384/ EUK 3927 / EOB 

N° 827 PRESTACAO LEASING AG. 03 VEICIJLOS
6335 / EUKA 3910 
FLG 5937, F,JZ 4173 E FEY COROLLA PARC. 20/48 9671 

N° 686 PRESTACAO LEASIIG AG. DE VEICULOS 
DO PT PARC. 38/48 EGA 6384/ EUI< 3927 / E08 

N° 827 PRESTACAO LEASING AG. 03 VEICULOS
6335 / EUKA 3910 
FLG 5937, FJZ 4173 E FEY 

N° 827
COROLLA PARC. 21/48 
PRESTACAO LEASING AG. 03 VEICLJLOS 9671 
COROLLA PARC. 22/48 FLG 5937, FJZ 4173 E FEY 

N° 827 PRESTACAO LEASING AG. 03 VEICULOS 
COROLLA PARC. 23/48

9671 
FLG 5937, FJZ 4173 E FEY 

N° 686 PRESTACAO LEASING AG. DE VEICULOS 
DO PT PARC. 42/48

9671 
EGA 6384/ EUK 3927 / EOB 

N° 827 PRESTACAO LEASING AG. 03 VEICULOS
6335 / EUKA 3910 

I (

ALIENADODIA I FJZ4173ALIENADOj FEY 9671 ALIENADO 
DIA 10/06/2019	 DIA 10/06/2019 

ALIENADO DIA I	 ALIENADODIA I EOB 6335 ALIENADO I 
......03104L 017 DIA 10/06/2019 AL1ENADODIA 

I /Q52019 
ALIENADODIA I FJz4173ALIENAD0I F8Y9671 ALIENADOI 
.....i0/06/2019 DIA 10/06/2019 DIA 10/06/2019 

EGA 6384 
ALIENADO DIA

EUK 
J	 ALIENADO DIA 808 6335 ALIENADO EUK 3910 

0L04/20.7I 10/flR/2fl10	 J DIA 10(06/2019	 I
ALIENADODIA

ALIENADO DIA	 ALIENADO DIA	 EOB 6335 ALIENADO[UW91O 
.....00L04L2017	 Ifl/flIn	 DIA 10/06/2019	 ALIENADODIA 

ALIENADO DIA ( ALIENA000IA 	 808 6335 ALIENADO	 ur J1U 
10/flR/fl1a	 DIA 10/06/2019	 ALIENADO DIA 
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1. BENS
Descricão Preço Total (R$) Fornecedor CNPJ do Fornecedor 

01 (Unidade) TOYOTA COROLLA XEI 
A/T 2.OL, Ano Fab/Mod: 2013/2014, GRAND MOTORS 

Nota	 Fiscal	 n 2	 80253,	 Chassi	 ri2 70.510,00 COMERCIO DE 02.471.556/0001-91 
9BRBD48E4E2638048 VEICU LOS LTDA 

01 (Unidade) TOYOTA COROLLA XEI 
AlT 2.OL, Ano Fab/Mod: 2013/2014, ,"RAND MOTORS 

Nota	 Fiscal	 n	 80254,	 Chassi	 ri2 70.510,00 COMERCIO DE 02.471.556/0001-91 
9BRBD48E0G7382 v)Eicu LOS LTDA 

I
__________________ _________________________ ________________________

1	 /

LEING
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ANEXOII
A0 CONTRATO DE ARRENDAMErsJT0 MERCANTIL FINANCEIRO N 827 

ORDEM DE COMPRA N Q 01 

PREAM BU 10 

ARRENDADORA: 
BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. 
Endereço: Alameda Tocantins, 75 - Cj. 901 - Ed. West Gate - Barueri/SP 
CNPJ: 01.858.774/0001-10 

ARRENDATARIA: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Endereço: Rua Silveira Martins, 132 - So Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-51 

FIEL DEPOSITARIO: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Endereço: Rua Silveira Martins, 132—Sao Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-5 1 

INTERVENIENTES GARANTIDORES: 
Nome: 
Endereço: 
CNPJ/MF: 

Nos termos do Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro n 2 827 ("Contrato"), do qual a 
presente Ordem de Compra passa a fazerparte integrante e inseparável, a ARRENDATARIA solicita 
e autoriza expressamente a ARRENDADORA a adquirir do fornecedor abaixo indicado Os seguintes 
bens, para que sejam objeto da operaçâo de arrendamento mercantil financeiro nos termos do 
contrato em referência:



LEASING 
01 (Unidade) TOYOTA COROLLA XEI 
A/T 2.OL, Ano Fab/Mod: 2013/2014,

GRAND MOTORS 
70.510,00 COMERCIO DE O2.471.556/001-91 

Nota	 Fiscal	 n 2	 80252,	 Chassi
VEICU LOS LTDA 

9BRBD48E6E2637791

Valor total estimado, prevalecendo o disposto na TRA: R$ 211.530,00 (duzentos e onze mil, 
quinhentos e trinta reais). 
Condicöes de Pagamento: mensal 
Prazo para entrega: imediato 
Local,dentrega: Rua Silveira.Martiris, 132—Sao Paulo/SP 
2.SEGUO: 
(x) ens\po segurados	 ( ) Bens segurados por apólice. 

_1 Barueri, 28 de Nivembro de 2013. 	 / 

CANTILS A 

/	 I	 _______ -- - - - 

- 

Na qualidade de ARRENDATARIA e FIEL DEPOSITARIO 

/ 
___	 /1"	 _____________________ 

Nome:	 Nome: 
CPF/MF:	 CPF/MF: 

TESTEMUP	

2 

\
\ I \	 /ç

:1&j	 23-"''	 9 

2 
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ANEXO I 
AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO N 827 TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO ("TRA") 

PREAMBULO 
DADORA -

BV LEASING - ARRENDAMENTO M ERCANTIL S.A. 
Endereco: Alameda Tocantins, 75 - Cj. 901 - Ed. West Gate - Baruerj/Sp 
CNPJ: 01.858.774/000110 

ARRENDATARIA: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Endereco : Rua Silveira Martins, 132 - So Paulo/Sp 
CNPJ: O0.676.262/000251. 

- FlEE. DEPOSITARIO: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Endereco: Rua Silveira Martins, 132 - Sâo Paulo/Sp 
CNPJ: 00.676.262/0002.51 

INTERVENIENTES GARANTIDORES: 
Nome: 
Endereco: 
CNPJ/MF: 

Nos termos do Contrato de Arrendamento Mercantil Finance iro n 2 827 ("Contrato"), do qual o presente IRA passa a fazer parte integrante e inseparável, a ARRENDADORA e a ARRENDATARIA resolvem contratar a operaçäo de arrendamento mercantil financeiro ( "Arrendamento") dos bens abaixo identificados ("BENS ARRENDADOS") descritos no P reâmbulo do Contrato, de acordo corn as conciicOes aqui especificadas 

CONDIcOES DO ARRENDAMENTO 

1.	 BENS ARRENDADOS 

declara para todos os fins de direito que recebeu em 
...Jta data, os bens identificados no quadro abaixo, de acordo corn 
s da Ordern de Compra n 9. 01, datadade 28/11/2013, fiJnc ioamento e sern defeitos aparentes ou vIcios redjbjtórjos 

1 fl 

A ARRENDATARIA 
arrendarnento nPc

iUL 

i	 /221 
I_

IV



BV 

01 (Unidade) TOYOTA COROLLA XEI 
AlT	 2.OL,	 Ano	 Fab/Mod: GRAND MOTORS 

	

70.510,00	 COMERCIO DE	 02.471.55 

	

2013/2014, Nota Fiscal n 2 80253,	 - 
Chassi n2 9BRBD48E4E2638048 VEICU LOS LTDA 

01 (Unidade) TOYOTA COROLLA XE!

GRAND MOTORS A/I	 2.OL,	 Ano	 Fab/Mod:

	

70.510,00	 COMERCIO DE	 02.471.556/000191 
2013/2014, Nota Fiscal n 2 80254, 
Chassi n 9BRBD48E0E2637382 VEICULOSLTDA 

01 (Unidade) TOYOTA COROLLA XE!

GRAND MOTORS A/I	 2.OL,	 Ano	 Fab/Mod:	 - 
70.510,00	 COMERCIO DE	 02.471.556/000191 2013/2014, Nota Fiscal n 80252, 

Chassi n2 9BRBD48E6E2637791 VEICU LOS LTDA 

	

2.	 DESCRIcAQ DA OPERAcAO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

2.1.	 Valor Global dos Bens: 
R$ 211.530,00 (duzentos e onze mu, quinheno e trinta reals) 

	

2.2.	 Valor da Contraprestaço : 
Calculado conforme item 4.8. do Contrato. 

	

2.3.	 Coeficjente da Contraprestacao: 1,326700% 

	

2.4.	 Vencjmento da Primeira Contraprestacao : 30 dias após a data de assinatura deste IRA. 

	

2.5.	 Formula para apuraçao do VRG: 

Vvr Vb XCvr 
Onde: 

Vvr = Valor do VRG, conforme definido no item 5.1 do 
Prembulo do Contrato. 

Vb = Valor Global dos Bens, conforme definicjo acima, 

Cvr = Coeficiente do VRG, na forma unitária. 

	

2.6.	 Garantias: 
0(s) INIERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) 

Com parece(m) no 
presente IRA como forma de ratificar a obrigacao de fiadores Solidárjos assumida nos 

2

23



Norne: 
CPF/MF: 

TESTEMUNHAS

Norne: 
CPF/M F: 

'V 
LEING 

	

3.	 DISPOSIçOES GERAIS 

	

3.1.	 0 Valor da Contraprestacao estipuladono item 2.4. acima näo está suje 
incidência de Indices de reajuste. 

3.2. A ARRENDATARIA declara neste ato, de maneira irrevogável e irretratveI, sua 
integral concordncia corn todas as condicoes da operaço de arrendamento mercantil 
acima descrita, estando a ARRENDADORA autorizada a pagar o fornecedor dos BENS 
ARRENDADOS e iniciar a cobrança das contraprestacaes. 

	

3.3.	 0 FIEL DEPOSITARPO neste ato declara-se responsável pela guarda dos BENS 
ARRENDADOS, obrigando-se a restitul-los, em boas condicôes, nas hipóteses previstas 
no Contrato. 

	

3.4.	 •ca eleito o foro da comarca de Sâo Paulo corno competente para dirimir 
quaisjue questöes oriundas do presente Contrato.	 --

Barueri, [19 NOV.!

N 
BV-	 RENOAMFL ØLRCANTIL S.A. 

PARTIDO DOS	 LHAD 1ES 
Na qualidade	 ENDATARIA e FIEL DEPOSITARIO 

1.
	 2.

ilfl 7j 
CPI 

3
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SCL1 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO N2 827 / 

TAXAPRE ,'	 25 
PREAMBULO 

1.	 PARTES:
____ 

1.1. ARRENDADORA: 
BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. 
Endereço: Alameda Tocantins, 75 - Cj. 901 - Ed. West Gate - Barueri/SP 
CNPJ: 01.858.774/0001-10 

1.2. ARRENDATARIA: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Endereço: Rua Silveira Martins, 132 - São Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-5 1 
2.	 FIEL DEPOSITARIO: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Endereço: Rua Silveira Martins, 132—São Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-51 
3.	 INTERVENIENTES GARANTIDORES: 
Nome: 
Endereço: 
CNPJ/MF: 
4.	 PRAZO / IN DICE - TAXA 
4.1. Prazo do Arrendamento: 48 (quarenta e oito) meses. 
4.2. Prazo da carência: näo aplicável 
4.3. Námero de Contraprestaçoes: 48 (quarenta e oito) meses. 
4.4. Valor das Contraprestaçoes: Conforme ficar definido no Termo de Recebimento e 
Aceitação ("IRA"), cujo modelo faz parte integrante do presente instrumento como seu Anexo 

4.5. Coeficiente da Contra prestaçâo: 1,326700%. 
4.6. Periodicidade da Contraprestaçäo, que será contada a partir da data do IRA: 
(x )mensal	 (	 )bimestral	 (	 )trimestral	 (	 )semestral 

antecipado	 ( x ) postecipado 
4.7. Periodicidade do Ajuste: Não haverá ajustes na taxa de juros durante o prazo de vigência 
deste Contrato. 
4.8. Formula para determinaçao do valor da contraprestaçäo: 

VCP = Vb XCCp 

4.9. FOrmula para apuraçâo da comissão de compromisso: 
d/360 

Ccomp = [(1+ TAXA)	 - 11 X VDA 

Onde: 
VCP = Valor da Con-tçaprestaçao. 
Vb = Valor Globaldos Bens, conforme estabelecido no TRA. 
CCp	 Coeficiente da Contraprestação, conforme item 4.5. 
G6m= Valor apuralo da comissão de compromisso de cada desembolso antecipado, devida 
ri6 perIbdo, acrescidaldos tributos, caso não seja incorDorado ao TRA. / 

./\
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TAXA = Taxa de Compromisso do contrato ao ano, de 15,4868%, base 360 dias, 4forma 
unitária. 
d = nimero de dias corridos, compreendido entre a data de cada desembolso antecido 
data de inIciodo prazo de arrendamento. 
VDA = Valor de cada desembolso antecipado. 

4.10. Tarifa de Contrataçâo: Isento 
4.10.1. Forma de Pagamento: A Tarifa de Contrataçâo dever ser paga nesta data. 
5. VALOR RESIDUAL GARANTIDO / OPçAO DE COMPRA 

5.1. Valor Residual Garantido ("VRG"): 52,4748% (cinquenta e dois inteiros e quatro mil, 
setecentos e quarenta e oito décimos de milésimo por cento) do Valor Global dos Bens, a ser 
pago pela ARRENDATARIA conforme estabelecido no item 5.1.1 a seguir, independentemente 
do exercIcio ou no da opcão de compra. 

5.1.1. Forma de Pagamento do VRG: 

x ) uma parcela, no montante equivalente a 52,4748% (cinquenta e dois inteiros e quatro mu, 
setecentos e quarenta e olto décimos de milésimo por cento) do Valor Global dos Bens, paga 
no início do prazo de arrendamento, conforme disposto no TRA; e/ou 

parcelas, representando, cada uma, XXXXX% (XXXXX por cento) do Valor Global dos BENS, 
a serem pagas nas mesmas datas de vencimento das contra prestaçöes; e/ou 

uma parcela, paga ao término do prazo do arrendamento, equivalente a XXXXX% (XXXXX 
por cento) do Valor Global-dos Bens. 

5.1.2. As parcelas acirna esto sujeitas aos mesmos critérios de atualizaço aplicáveis as 
contraprestaçöes, inclusive aqueles ajustados para a hipótese de atraso no pagamento. 

5.2. Valor da Opçâo de Compra: 52,4748% (cinquénta e dois inteiros e quatro mil, setecentos e 
quarenta eoito décimos de milésimo por cento) do Valor Global dos Bens, a ser pago pela 
ARRENDATARIA ao término do prazo do arrendamento, descontados as valores pagos a tItulo de 
VRG antecipado, se for o caso 
6. GARANTIAS ADICIONAIS: 

1. OBJETO 

1.1. 0 presente contrato tern por objeto regular as operaçöes de arrendamento mercantil 
financeiro de bens a serem adquiridos pela ARRENDADORA a pedido da ARRENDATARIA, 
conforme cada Ordem de Compra que vier a ser enviada pela ARRENDATARIA a 
ARRENDADORA, nos termos do modelo constante do anexo II deste instrumento ("Ordem de 
Camp ra").	 - 

2. AQUISIçAO DOS BENS

26 

2.1. A ARRENDA\DORA adquirirá os bens descritos em cada Ordem de Compra ("Bens"), 
par conta e riSCO'da\RRENDATARIA, que declara tê-los escoihido Iivremente, corno também 
osçFnecedores identificados na referida Ordem de Compra, cabendo assim a 
ARENDATARIA total] responsabilidade par erro ou omissão nas suas especificaçães, bern 
coro palo procedimnto dos Fornecedores. II 

/	 2 
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2.1.1. A ünica e exciusiva obrigação da ARRENDADORA será a de efetuar o desem 
ao fornecedor indicado pela ARRENDATARIA dos recursos necessários p 
aquisico dos Bens. 

2.1.2. A ARRENDADORA somente efetuará o desembolso dos recursos necessários a 
aquisicão dos Bens após ajustar corn a ARRENDATARIA, de comum acordo, as 
condicöes da dperação de arrendamento mercantil, que estaro contempladas 
no TRA. Caso as partes no cheguem a urn acordo sobre tais condiçöes, o 
presente Contrato esta rá rescind ido. 

2.2. A ARRENDADORA nâo será responsável por erros, omissôes ou impropriedades nas 
especificaçôes dos Bens, assim como no serã responsável por onus advindos de vIcios, ou 
por atraso na entrega dos Bens, declarando e reconhecendo a ARRENDATARIA que: 

tanto Os Bens quanto o fornecedor foram por ela indicados e selecionados; 

II.	 conhece a idoneidade e qualificação técnica do fornecedor; 

ill,	 assume todos Os riscos, onus, defeitos e imperfeiçOes aparentes e ocultos que 
os Bens vierem a apresentar; 

IV. assume todos os encargos e despesas referentes ao transporte, seguro e 
recebimento dos Bens; 

V. caso a aquisiçäo dos Bens se tome impossIvel, em virtude de superveniência 
de leis ou regulamentaçOes impeditivas ou por circunstâncias de força major 
ou caso fortuito, o presente Contrato ficarã rescindido sem onus para a 
ARRENDADORA, mediänte simples comunicação a ARRENDATARIA; e 

VI. a presente relacâo contratual não se caracteriza como de consumo, reIaço 
essa mantida corn exciusividade corn o fornecedor dos Bens, a quem 
compete, em ültirna instância, responder pelos vIcios constatados nos Bens. A 
reIaço entre ARRENDATARIA e ARRENDADORA é de arrendamento mercantil, 
na modalidade financeira, no sendo alcançada pelas disposicOes do Código 
de Defesa do Consumidor, instituIdo pela Lei n 2 8.078, de 11 de setembro de 
1990 e eventuals alteraçOes. 

3. RECEBIMENT0E-]\CEITAçA0 DOS BENS 

ARRENDADRA dará em arrendamento os Bens, devendo a ARRENDATARIA 
los e recebê-Ios mediante assinatura do respectivo TRA. 

/	 //	 '3



BV 
LEIIflG

I	 / 28 

	

3.2.	 No momento do recebimento dos Bens, a ARRENDATARIA sera responsavel pelasua / 
inspeçao e constatacao de que os mesmos foram entregues em conformidade corn 3 

especificaçöes constantes na respectiva Ordem de Compra e no TRA,bem corno que os 

mesmos encontram-se em perfeitas condicOes de uso para os fins que se destinam. 

3.2.1. Havendo discrepância entre a descriço dos Bens identificados na Ordem de 
Compra e no IRA, prevalecerá o disposto no TRA. 

3.3. No prazo de ate 05 (cinco) dias, contados do recebimento dos Bens, a 
ARRENDATARIA deverá entregar a ARRENDADORA o TRA devidamente assinado por seus 

representantes legais, reconhecendo qUe os Bens foram entregues de acordo corn as 
especificacOes por ela exigidas, encontram-se em perfeitas condiçöes de funcionamento, 
sem defeitos aparentes ou outros vIcios. 

3.3.1. A data constante do TRA devidamente firmado pela ARRENDATARIA representa o 

inIcio da operaçäo de arrendarnento mercantil e valer, para todos os fins e 

efeitos de direito, como prova de aceitaço dos Bens e das condiçöes da 
operação de arrendamento mercantil Ia descrita. 

3.3.2. A falta de manifestaço e não reclamaçâo da ARRENDATARIA acerca das 

condiçöes dos Bens no prazo mencionado na Cláusula 3.3 será interpretada corno 

reconhecimento de que os Bens foram recebidos em perfeito estado, estando 
autorizado o inIcio do arrendamento de tais Bens. A prova de entrega dos Bens 

pelo fornecedor servirá, nesse caso, corno comprovante da sua aceitação plena, 
servindo a data do.recebimento dos Bens para oinIcio da contagem do prazo da 
operaçäo de arrendamento mercantil. 

3.4. Os Bens sero entregues no prazo mencionado na Ordem de Compra, sendo de 
responsabilidade exclusiva da ARRENDATARIA todos os riscos, despesas e encargos 

referentes a remessa, transportes e seguros, recebimento e instalaçao dos Bens, ficando 
também responsável por eventual atraso na entrega e também pelos riscos e onus por 
defeitos que os Bens possam apresentar ou por no corresponder as especificaçöes contidas 

na Ordem de Compra e no IRA ou por näo estarem em perfeitas condiçôes de uso. 

3.5. A ARRENDATARIA receberá os Bens em nome e por conta da ARRENDADORA, 

responsabilidade esta que a ARRENDATARIA assume com todas as implicaçôes da legislaço 
)enal.

/
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4. UTILIZAçAO E MAN UTENAO DOS BENS	 / 

4.1. As despesas decorrentes do uso dos Bens, sua manutenção, conservação e 
funcionamento, bern como a substituico de pecas e acessórios, serâo de responsabilidade 
exciusiva da ARRENDATARIA. 

4.2. A ARRENDATARIA declara que somente utilizar os Bens dentro do território 
nacional, sob sua exciusiva responsabilidade, respondendo por qualquer obrigaço que 
decorra da utilizaco dos Bens 

4.2.1. Caso o Bern objeto do arrendamento seja veIculo automotor, a ARRENDATARIA 
obriga-se a, corn relaço a cada Bern: 

I. fazer constar do Certificado de Registro de VeIculo as anotaçOes exigidas 
pelos normativos aplicáveis; 

II. entregar a ARRENDADORA o original do "Documento Unico de Transferência" 
devidamente gravado em norne desta; 

III. recoiher, anualrnente, o IPVA e o Seguro Obrigatório; 

fV.	 proceder as suas expensas todas as revisöes nas épocas e condiçöes 
estabelecidas no manual pelo fabricante; 

V. responder pelas autuacôes, multas e processos judiclais havidos em funcão da 
utilizaço do velculo; 

VI. respeitar estritamente as normas técnicas de abastecimento de óleo, 
Iubrificaço, limite de passageiros e/ou carga e dernais instruçôes constantes 
do manual fornecido pelo fabricante, de modo que o velculo apresente 

sempre as melhores condiçôes de funcionamento, conservaço e segurança, 
correndo todas asdespesas necessárias por conta da ARRENDATARIA; e 

VII. responsabilizar-se ünica e integralmente por todos os atos praticados pelos 
seus condutores, consoante dispôe qualquer norma aplicável, em especial, o 
Código de Trânsito Brasileiro. 

A ARRENDRIA assume a responsabilidade por qualquer dano que os Bens venham 
devendo'mantê-Ios em perfeitas condicöes de operaço e uso. 
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4.3.1. Caso os Bens venham se desgastar, exaurir, destruir ou estragar, além de l sua	 ç 0 I 
utiIizaco normal, não havendo possibilidade de conserto ou de utilizaca4 de 	 / 
forma permanente, a ARRENDATARIA, as suas expensas, substituirá de prontb-M3 
partes cu acessórios danificados, devendo utilizar-se somente de pecas originais 
e legItimas, especIficas para os Bens em questo. 

4.3.2. A ARRENDATARIA responsabiliza-se ünica e integralmente pelos riscos de 
destruico, perda, roubo, furto, qualquer que seja a causa do evento, devendo 
por isso manter os bens sob sua guarda e/ou vigilância. 

4.4. Em nenhuma hipótese caberá a ARRENDATARIA qualquer direito de retenço dos 
Bens ou de indenizacâo ou cornpensação por reparos e/oubenfeitorias que tenha feito, haja 
vista que tais benfeitorias passam a posse e propriedadeplena da ARRENDADORA, como 
parte integrante do próprio Bern. 

4.5. A ARRENDATARIA no poderá, sem o prévio consentimento por escrito da 
ARRENDADORA, adaptar ou instalar qualquer acessório ou peca aos Bens se tal adaptação 
ou instalaçb alterar as condiçôes técnicas e normals do uso para o qual estâo destinados. 

4.6. A ARRENDADORA poderá inspecionar os Bens arrendados e exigir que sejam tomadas 
providências para a sua preservaço e born funcionamento, sem que isso implique em 
transferência de responsabilidade pela manutenço e conservaço dos Bens. 

5. .SEGURO 

5.1. Sem prejuIzo da contrataço de seguros obrigatórios, caso a ARRENDATARIA tenha 
optado por segurar os Bens por apólice, conforme indicado em cada Ordem de Compra, os 
Bens deveräo ser segurados sempre pelo valor de mercado, contra colisão, incêndio, roubo, 
responsabilidade civil contra danos pessoais, materials e de terceiros, perante Companhia de 
Seguros de primeira linha, devendo enviar a ARRENDADORA cópia da apólice de seguro 
respectiva, indicando esta tiltima corno ünica beneficiária, sob pena de rescisâo contratual. 

5.2. Por autorizacoexpressa da ARRENDATARIA, a ARRENDADORA poderá providenciar o 
seguro, podendo o seu custo compor o Valor Global dos Bens. Nesta hipótese, a 
ARRENDATARIA expressamente autoriza a ARRENDADORA a receber e dar quitaço de 
eventuais devoluçoes de pagarnentos realizados pela respectiva Companhia Seguradora, os 
quais sero utilizados para amortizaço do saldo contratual. 

53. Em cas " sinistro, a ARRENDATARIA obriga-se a tomar todas as providências 
determinadas;ela ompanhia seguradora e/ou autoridades püblicas, de forma a assegurar C 

recebirnento pela !RRENDADORA da respectiva indenizaço. 
/	
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I	 / 31 1 5.4.	 Caso o valor segurado, a qualquer tempo, não seja suficiente para cobrir o valqr de,/ 

mercado dos Bens ou se no for suficiente para satisfazer todas as obrigaçôes perarJté 
ARRENDADORA, a ARRENDATARIA dever providenciar a celebraçâo do contrato de seguro 
suplementar que couber para se prevenir contra os riscos a que está sujeita, pois no Ihe 
será lIcito invocar a perda dos Bens e a cobertura realizada pela Seguradora para se eximir 
dos compromissos assurnidos em decorrência do presente Contrato. 

5.5.	 E de responsabilidade da ARRENDATARIA qualquer custo ou despesa no coberto 
integralmente pelo seguro. 

5.6.	 Caber a ARRENDATARIA a responsabilidade decorrente de sinistro ocorrido 
posteriormente ao recebimento dos Bens e antes da efetiva contrataçao do seguro. 

5.7. A ARRENDATARIA assume a obrigaço de comunicar a ARRENDADORA, no prazo 
máximo de ate 02 (dois) dias titeis, mediante aviso protocolado, qualquer sinistro ou dano 
causado aos Bens, inclusive os decorrentes de roubo, desvio, requisiço pela autoridade 
püblica, irnobilizaçâo ou apreensao, correndo por sua conta qualquer despesa que a 
ARRENDADORA tiver que desembolsar para a defesa de seus direitos. 

5.8.	 Caso a ARRENDATARIA tenha optado por não segurar os Bens por apólice, vigerão as 
seguintes condiçôes: 

A ARRENDATARIA assume a responsabilidade integral pela substituiçâo dos 
Bens nos casos de destruiço total ou parcial, roubo ou furto dos Bens. Neste 
caso, poderá a ARRENDATARFA optar entre (I) a substituição dos Bens, as suas 
expensas, por outros da mesma natureza, aceitos pela ARRENDADORA corn os 
devidos ajustes no IRA, caso em que as contraprestaçöes continuarâo a ser 
devidas normalmente ate o término deste Contrato; ou (ii) a rescisâo da 
operaçäo de arrendamento mercantil, pagando a ARRENDADORA o Valor 
Estipulado de Perda mencionado na cláusula 6.1 abaixo. 

II. Deverá a ARRENDATARIA providenciar, as suas expensas e em oficinas 
autorizadas pelo fabricante, todos os consertos ou reparos que se fizerem 
necessários a manutençâo dos Bens em perfeito estado de funcionamento, 
segurança e aparência, substituindo todas as pecas e partes que se 
danificarem ou estejam funcionando de forma imperfeita, de modo a colocar 
os Bens em seu estado normal de uso. 

Ill.	 Resions biliza-se também a ARRENDATARIA por todos os danos que venham 
a ser pr$ocado por seus prepostos e por terceiros na utilizaço dos Bens. 

+1	
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6. VALORESTIPULADODEPERDA	 / 32 
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6.1. 0 Valor Estipulado de Perda ("VEP") será devido pela ARRENDATARIA nas hipOteses 
em que se verifique impossibiliclade de correta utilizacâo ou o exercIcio dos direitos de 
propriedade sobre o Bern, como nos casosde destruiçäo, perecirnento, desaparecimento, 
expropriaço ou perda dos Bens ou ainda se virem a ser postos fora de uso por confisco, 
roubo, furto, apresamento ou qualquer outra razo ("Hipóteses de Perda"). A ocorrência de 
quatquer Hipótese de Perda deverá ser comunicada pela ARRENDATARIA a ARRENDADORA 
no prazo máximo de ate 02 (dois) dias üteis. 

6.2. As partes, de pleno acordo, aceitam que o VEP seja o produto da multiplicação do 
valor da contraprestaçao vigente na data de apuraco do VEP, pelo nümero de 
contraprestaçôes vincendas, somado ao VRG, devidamente reajustado ate a data de sua 
apuracäo, de acordo corn o Indice ou taxa previsto neste Contrato, acrescido ainda das 
eventuals contraprestaçôes vencidas e no pagas, incluindo-se os correspondentes 
acréscimos moràtórios contratuais. 

6.2.1. As contraprestaçôes e as demais obrigaçôes estipuladas neste Contrato e no TRA 
serão devidas integralmente ate a data do efetivo pagamento do VEP que, desde 
já, é admitido como dIvida liquida e certa 

6.3. Se após ter recebido da ARRENDATARIA a VEP, a Companhia Seguradora vier a 
indenizar a ARRENDADORA pela perda dos Bens, esta deverá transferir para a 
ARRENDATARIA o valor recebido do seguro. 

7. RESPONSABI LIDADE CIVIL/PENAL 

7.1. Caberá exclusivamente a ARRENDATARIA, toda responsabilidade civil e penal 
resultante de quaisquer eventos envolvendo responsabilidade por danos e prejuIzos diretos 
e indiretos morais, corporals, materials e/ou pecuniários, causados a terceiros e decorrentes 
direta ou indiretamente da propriedade, posse, uso e manutençâo dos Bens, devendo tal 
acontecimento ser imediatamente comunicado a ARRENDADORA. Nesse sentido, a 
ARRENDATARIA isenta a ARRENDADORA de toda e qualquer responsabilidade civil ou 
criminal, devendo a ARRENDATARIA arcar, inclusive, corn as despesas judiciais e 
extrajudicials e honorários advocatIcios eventualmente despendidos pela ARRENDADORA. 

Na hipótese de vir a ser proposta qualquer medida judicial contra a ARRENDADORA 
Ia prcip'çiedade, posse e uso dos Bens, a ARRENDATARIA assume toda 
Jade ô us decorrentés de tais medidas, obrigando-se ainda, a tomar todas as 
judiiais extrajudicials para excluir a ARRENDADORA daIl. 

7.2.
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7.3. A ARRENDATARIA compromete-se a cornunicar irnediatamente a ARRENDARA 
crhr i-n	 ir tr ,ui ftr i-el ,	 trett	 -,- ,-i- .-lr,I4-,-.- .l	 ,1.-. A DOMr A	 ID A 

em relacâo aos Bens. 

8. VALOR GLOBAL DOS BENS E VALOR TOTAL DEVIDO PELO ARRENDAMENTO 

8.1. 0 Valor Global dos Bens ser o valor efetivamente pago pela ARRENDADORA ao 
fornecedor dos Bens, conforme será especificado na TRA. 0 Valor Global dos Bens 
Arrendamento serã a base para calculo da dIvida da ARRENDATARIA, assim, tal valor será 
acrescido de todos os juros, encargos, taxas, impostos, frete, tarifas, tudo conforme previsto 
neste Contrato e na TRA, bern como das demais despesas inerentes a aquisiço dos Bens. 

9. FORMA DE PAGAMENTO 

9.1. A ARRENDATAaIA efetuará a pagamento das contraprestaçöes, Valor Residual 
Garantido - VRG, encargos e demais despesas decorrentes deste Contrato nos locais e na 
forma indicados pela ARRENDADORA, e no prazo e valores estipulados no TRA. 0 nâo 
recebimento pela ARRENDATARIA do recibo de pagamento, no a desobrigará do 
pagamento no respectivo vencimento. 

9.2.	 As contra prestaçôes devidas so aquelas descritas no TRA. 

9.3. Sempre que a data de vencimento de uma obrigaço cair em dia nao ütil, tal 
vencirnento serã automaticamente postergado para o dia ütil imediatamente posterior, 
exceto na hipótese desse dia adentrar a mês civil subsequente, caso em que o vencimento 
da contraprestaçäo será antecipado para o ültimo dia ütil imediatamente anterior ao 
ajustado neste Contrato. 

9.4.	 Para Os fins do disposto neste Contrato, entende-se por dia ütil aquele em que ha 
expediente bancário na cidade de So Paulo/SP. 

10. COMISSAO DE COMPROMISSO 

10.1. No caso de a ARRENDADORA efetuar qualquer pagamento adiantado para a 
aquisição dos Bens a serem arrendados nos termos deste Contrato ou efetuar qualquer 
despesa antecipada para a mesma finalidade, antes da ARRENDATARIA ter assinado e 
devolvido o TRA, a ARRENDATARIA fica obrigada a pagar a ARRENDADORA, no 22 (segundo) 
dia ütil de cada mês, urna comissao de comprornisso nos termos do item 4.7 do Preâmbulo 
sobre o valor da despesa antecipada, acrescida dos impostos incidentes. A comissão de 
compromisso poderá ser incorporada ao Valor Global dos Bens identificado no TRA e paga 
juntanente corn as contraprestaçöes do arrendarnento, mediante solicitação da 
AR(ENDTARIA nesQ\sentido e anuência da ARRENDADORA. 0 pagamento antecipado ao 
foriecedbr de quaIque des.pesa deverá ser previarnente autorizado pela ARRENDATARIA. 

/i	 / 
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11. REAJUSTES	 / 

/cs 

11.1. Os valores do VRG e das contraprestaçOes serão ajustados na forma prevista no item 
4.5 do Preâmbulo, a partir da assinatura deste Contrato ate a final Iiquidaco das obrigacöes 
aqui previstas. 

11.2. No caso de extinco do Indice ajustado, por ocasio do vencimento das 
contraprestacöes e demais obrigaçôes, as partes, de comurn acordo, adotam como base 
para reajuste do presente Contrato o fator utilizado pela ARRENDADORA em tal ocasio e 
que reflita os seus custos de captaco de recursos, ou, quando for obrigatório, o Indice que 
vier a ser adotado pelas autoridades governamentais para sua substituicâo. 

11.3. Tendo a ARRENDATARIA optado pelo reajuste monetário segundo os mesmos indices 
de variaco do dólar norte-americano, esta declara estar ciente de que os recursos utilizados 
pela ARRENDADORA para compra dos Bens arrendados foram por ela obtidos em operacöes 
contratadas direta ou indiretarnente no exterior, na forma da legislaco brasileira em vigor, 
gerando para a ARRENDADORA obrigaçöes de pagamento corn a mesma variaço cambial 
estipulada neste Contrato. 

11.4. Neste caso, será utilizada a taxa de venda do dólar norte-americano, do ltirno dia 
itil anterior ao vencimento, disponIvel no Sistema de lnformaçôes do Banco Central do 
Brasil - SISBACEN - transação PTAX 800 opcâo 5, para reajuste dos valores do VRG e das 
contraprestaçôes, a partir da data da assinatura deste Contrato. 

12. VALOR RESIDUAL GARANTIDO 

12.1. 0 Valor Residual Garantido, devidamente reajustado, é garantido neste ato pela 
ARRENDATARIA como a valor mInirno que será recebido pela ARRENDADORA nas situacöes 
de no ser exercida a opco de compra e nem a renovaçäo do presente Contrato. 

12.2. Os valores do VRG sero pagos pela ARRENDATARIA da seguinte forma, conforrne 
estabelecido no item 5 do Preâmbulo e devidamente reajustado: 

0 VRG antecipado no ato, na data da assinatura deste Contrato; e/ou 

O VRG antecipado parceladamente, juntamente corn 
contraprestaçöes do arrendamento; e/ou 

O VRG final, juntamente corn a ciltima contraprestação do arr endamento. 

i	
/I	
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12.3. 0 pagamento do VRG no configurar o exercIcio antecipado da opcão de corrpra 
dos Bens, que sornente poderá ser exercido ao término do prazo contratual e, desde qf a 	 / 35 
ARRENDATARIA tenha cumprido todas as suas obrigacöes contratuais. 

12.4. Caso ao final do presente Contrato a ARRENDATARIA manifeste formalmente sua 
opco de compra dos Bens e tenha cumprido todas as suas obrigacôes, a ARRENDATARIA 
deverá pagar a ARRENDADORA o Valor da Opção de Compra identificado no item 5.2 do 
Preâmbulo acima, deduzido dos valores de VRG j efetivamente pagos. 

12.5. Caso ao final do presente Contrato a ARRENDATARIA decida pela devoluço dos 
Bens, nos termos do inciso Ill da cláusula 19.1 abaixo, os valores de VRG devidos pela 
ARRENDATARIA devero ser pagos e aqueles valores que já foram pagos no serão 
devolvidos. 

13. CESSAO DE DIREITOS 

13.1. A ARRENDATARIA no poder ceder, a qualquer tItulo, os direitos e obrigaçôes 
decorrentes deste Contrato sem a expressa autorizacâo da ARRENDADORA. Entretanto, a 
ARRENDADORA, a qualquer tempo, e a seu exciusivo critério, poder cede-los, empenhá-los 
ou transferi-los. 

14. IMPOSTOS, TAXAS E coNTRIBuIcOEs 

14.1. Corn exceção do Imposto sobre a Renda, todos os impostos, taxas, contribuicôes, 
inclusive os que vierem a ser instituIdo ou sofrerem incremento, licenças, autorizaçöes, 
registros, presentes ou futuros, e ainda multa, juros e correçôes monetárias decorrentes 
desses encargôs ou tributos, quer em razo da propriedade, uso, disponibilidade, transporte 
ou qualquer outro, serão de inteira responsabilidade da ARRENDATARIA, ainda que lançados 
em nome da ARRENDADORA. 

15. INTERVENIENTES GARANTIDORES 

15.1. Em garantia ao cumprimento detodas as obrigaçöes assumidas pela ARRENDATARIA 
no presente Coritrato, inclusive aquelas decorrentes das Ordens de Compra e TRAs, os 
INTERVENIENTES GARANTIDORES, identificados e qualificados no item 3 do Preâmbulo, 
assurnem, neste ato, a condiçäo irrevogãvel e irretratável de fiadores, solidariamente 
responsáveis corn a ARRENDATARIA por todas as obrigacöes principais e acessórias 
assumidas perante a ARRENDADORA ate a sua final e integral liquidacão. Os 
INTERVENIENTES GARANTDORES renunciarn expressamente aos benefIcios previstos nos 
artigos 333, parágrafo inico, 366, 821, 824, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do 
Código Civil Brasileiro, e artigos 77 e 595 do Código de Processo Civil Brasileiro. A 
responsabilidade os INTERVENIENTES GARANTIDORES nos termos deste Contrato ser 

e incon'dici nal.

11
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16. RESCISAO ANTECIPADA

	 I 

16.1. 0 presente Contrato e cada uma das operacâes de arrendamento mercantil dele 
decorrentes podero ser considerados antecipadamente rescindidos pela ARRENDADORA, 
independentemente de qualquer comunicação ou notificação prévia a ARRENDATARIA na 
ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo previstas: 

1.	 se a ARRENDATARIA deixar de cumprir qualquer obrigaçao pecuniãria ou no 
pecuniária corn a ARRENDADORA; 

II. se a ARRENDATARIA deixar ou se recusar, por qualquer motivo, a retirar Os 

Bens objeto de arrendamento mercantil, no prazo de 10 (dez) dias, contados a 
partir de sua disponibilidade; 

III. se a ARRENDATARIA deixar de cumprir, na forma e prazo pactuados, 
quaisquer das obrigaçöes assumidas neste Contrato e dele decorrentes; 

IV. se, ocorrendo qualquer desvalorizaçâo anormal por imperfeiço de uso e 
conservacão, sinistro, furto, roubo, extravio ou perecimento dos Bens 
arrendados, a ARRENDATARIA deixar de restabelecer, integralmente, o ativo 
por ele representado, na forma e valor aceitos pela ARRENDADORA; 

V. se a ARRENDATARIA deixar de proteger sua posse sobre os Bens em 
arrendamento em relação a quaisquer turbaçöes de terceiros, vendê-los, 
onerá-los, ceder ou transferir os direitos e obrigaçöes decorrentes deste 
Contrato, sem prévia anuência da ARRENDADORA; 

VI. sea ARRENDATARIA deixar de conceder a ARRENDADORA o direito devistoria 
dos Bens arrendados a qualquer tempo; 

VII. se a ARRENDATARIA deixar de entregar a ARRENDADORA o original do 
"Documento Unico de Transferência", no caso do Bern objeto do 

VIII.

arrendamento ser urn velculo automotor; 

no caso de pessoas jurIdicas, se a ARRENDATARIA ou qualquer dos 
INTERVENIENTES GARANTIDORES sofrer protesto de tItulo ou iniciar qualquer 
proce,\dimento de recuperaçao judicial ou extrajudicial ou ainda, se houver 
req"Jemento de falência ou de insolvência civil; 

/1 	 12
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I	 /37 IX. no caso de pessoas fisicas, se a ARRENDATARIA ou qualquer j dos L. 
INTERVENIENTES GARANTIDORES sofrer protesto de tItulo ou morr-cm,---
forem decla rados insolventes, interd itados; 

X. se for prbmovida contra a ARRENDATARIA, ou contra qualquer dos 
INTERVENIENTES GARANTIDORES, qualquer medida judicial que possa afetar 
suas ga ra ntias Cu situacão econôrnico-cred itIcia; 

XI. se for constatada a falsidade de qualquer declaraço, informaço Cu 

documento firmado, fornecido ou entregue a ARRENDADORA pela 
ARREN DATARIA; 

XII. se ocorrer qualquer mudança, transferência Cu cesso, direta ou indireta, do 
controle societário/acionário, ou ainda, a incorporaço, fusâo Cu Cisão da 
ARRENDATARIA Cu de qualquer dos INTERVENIENTES GARANTIDORES; e 

XIII. se houver alteração Cu modificaço do objetosocial da ARRENDATARIA. 

16.2. Nos casos de rescisão antecipada deste Contrato, a ARRENDATARIA e os 
INTERVENIENTES GARANTIDORES devero pagar a ARRENDADORA as contraprestaçôes 
vencidas, acrescidas dos encargos moratórios previstos na Cláusula 17, uma indenizaço que 
corresponderá ao valor das parcelas vinçendas, o VRG é todos os demais encargos e 
despesas previstos neste Contrato e no TRA. Tais valores sero apurados na data da rescisão 
do Contrato. 

16.3. Rescindido este Contrato, a posse dos bens pela ARRENDATARIA será considerada 
injusta, ficando obrigada a, imediatamente, restituir os Bens em arrendamento, sob pena de 
esbulho possessório. Após a restituição, a ARRENDADORA procederá a venda dos Bens pela 
melhor oferta. 

17. MORA 

17.1. A ARRENDATARIA será considerada automaticamente em mora se, no respectivo 
vencimento de qualquer obrigaçâo, no for paga a quantia devida. Nesta hipótese, sern 
prejuIzo de ter que arcar corn os valores em atraso, a ARRENDATARIA ficará sujeita também 
ao pagamento de juros de mora correspondentes a 1% (urn por cento) ao mês, comissão de 
permanéncia que será calculada a taxa de rnercado, além de multa de 2% (dois por cento) 

total deci, tudo incidente sobre o valor total devido. 

/	 /1	 13 
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18. SUBSTITUIAO DOS BENS	 1 
18.1. A ARRENDATARIA poderá solicitar a substituico dos Bens arrendados por outro da 
mesma natureza, ficando sua aceitaço a critério da ARRENDADORA, ficando estabelecido 
que a ARRENDATARIA responderá por todos os encargos decorrentes da substituiço, 
inclusive os de natureza tributária. 

19. OPçOES DA ARRENDATARIA 

19.1. No final do prazo contratual é assegurado a ARRENDATARIA, desde que tenha 
cumprido integralmente todas as suas obrigaçOes, optar pela: 

renovaço do Contrato, no prazo e condicöes estabelecidas pela 
ARRENDADORA na época da renovaço, hipótese em que será considerado 
para cálculo das novas contraprestaçöes o VRG que ainda no tiver sido pago. 
Neste caso, se a ARRENDATARIA optar pela renovaçâo do arrendamento, a 
ARRENDADORA continuar a exercer, durante o perIodo prorrogado, o direito 
de retenção sobre as parcelas de VRG já efetuadas pela ARRENDATARIA; 

II. compra dos Bens pelo valor estipulado na opço de compra constante do item 
5 do Preâmbulo deste Contrato, reajustado da mesma forma que o VRG, 
devendo tal valor ser pago a vista no dia do término do prazo contratual, 
descontados os valores já pagos a tItulo de VRG; ou 

III. devoluço dos Bens em arrendamento, estando a ARRENDATARIA obrigada a 
devolver, as suas expensas e sob sua inteira responsabilidade, os Bens para a 
ARRENDADORA. Os Bens deverâo ser devolvidos ate a data de vencimento da 
operaçäo de arrendamento mercantil no local indicado pela ARRENDADORA, 
por meio de transporte hábil, nas mesmas condiçöes em que foram entregues 
no início da operaço de arrendamento mercantil, salvo pelo desgaste 
decorrente de sua utilização normal. Neste caso, a ARRENDADORA promoverá 
a venda dos Bens no estado em que os receber, ficando a ela assegurado o 
direito de- retenção do preco recebido, ate o montante necessário ara 
satisfazer os seus créditos e suas despesas com a venda. 0 excesso constituir-

crédito da ARRENDADORA e a diferença a menor, débito da 
i ARRENDATARIA. 

	

4 )	
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19.2. A ARRENDATARIA obriga-se a formalizar sua opcão perante a ARRENDADOR4 no / 

:1	 St 
prazo de ate 30 (trinta) dias antes do vencimento da ültima contraprestacão. Caso assim nao 
proceda, entender-se- que a ARRENDATARIA optou pela aquisiçäo dos Bens. 

19.3. 0 valor das obrigaçöes pecuniárias da ARRENDATARIA não depende da oferta e 
procura de bens para arrendar, mas obedece a uma equação financeira, na qual são 
considerados: o valor desembolsado pela ARRENDADORA para adquirir e disponibilizar o 

bern para a ARRENDATARIA, o prazo deste contrato, o preco para o exercIcio da opcão pela 

compra, a condição pela devolucão do bern considerando a condição do Valor Residual 
Garantido - VRG. Bens iguals ou de valor idêntico, portanto, podern ter preços de 
arrendamento muito diferentes, dependendo dessas variáveis. 

20. DISP0SIçOES GERAIS 

20.1. A ARRENDATARIA desde já autoriza a ARRENDADORA, em caráter irrevogvel e 
irretratável, a debitar qualquer valor devido nos termos deste Contrato e da TRA de 
qualquer outra conta mantida pela ARRENDATARIA junto a ARRENDADORA. 

20.2. A não utilização pela ARRENDADORA de quaisquer direitos ou faculdades concedidos' 
por lei ou especialmente por este Contrato, não implicará em novacão nem importará na 
renncia aos mesmos direitos e faculdades, mas mera tolerância. 

20.3. Correrão por conta da ARRENDATARIA todas as despesas referentes ao registro deste 
Contrato. 

20.4. A ARRENDADORA poderá cornpensar qualquer dIvida da ARRENDATARIA em virtude 
deste contrato, corn qualquer crédito ou obrigação, de qualquer espécie ou natureza, que a 

ARRENDATARIA tenha ou venha a ter corn a ARRENDADORA ou qualquer empresa a ela 
ligada, controlada ou controladora. 

20.5. Os INTERVENIENTES GARANTIDORES qualificados no item 3 do Preâmbulo acirna 
assinarn tambérn o presente Contrato, respondendo solidariamente por todas as obrigaçoes 

assumidas pela ARRENDATARIA neste instrumento e em cada TRA firmado posteriormente. 

fl/n
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20.6. A pessoa indicada no item 2 do Preâmbulo acima, constitui-se fiel depositária dos 	

'4O I 
Bens arrendados, obrigando-se a restituI-los nas condiçöes previstas neste Contrato. 	

%	 _j 

20.7. 0 presente Contrato vigorará ate o integral cumprimento de todas as obrigaçöes 
priricipais e acessórias assumidas pela ARRENDATARA. 

20.8. Todos os avisos e notificaçôes posteriores a assinatura deste Contrato devero ser 
por escrito e serão vlidos se enviados mediante protocolo, carta registrada ou através de 
Cartório de TItulos e Documentos, dirigidos ao endereco das partes conforme quadros .1 do 
Preâmbulo, ou outro local que vier a ser determinado. 

20.9. Caso a ARRENDADORA necessite contratar advogados para patrocInio de seus 
interesses, em juízo ou fora dele, em razão de eventos relacionados corn 0 presente 
Contrato, a ARRENDATARIA comprométe-se a reémbolsar os honorärios advocatIcios 
despendidos pela ARRENDADORA custas e demais despesas judicials, tho logo seja solicitada 
a faze-b. 

20.10. 0 presente Contrato, em conjunto corn o IRA, tern força de tItubo executivo 
extrajudicial e obriga as partes, seus herdeiros, sucessores e cessionrios. 

20.11. A ARRENDADORA fica desde já autorizada pela ARRENDATARIA e pelos 
INTERVENIENTES GARANTIDORES a divulgar e encaminhar documentos e informacôes 
relativos a presente operacâo, inclusive inforrnaçoes cadastrais, a quem este indicar, 
incluindo rnas no se limitando a Central de Risco do Banco Central do Brasil e aos órgos de 
proteço ao crédito, tais como a Centralização de Serviços dos Bancos S.A. - SERASA e 
Servico Central de Proteço ao Crédito - SPC. 

20.12. A ARRENDATARIA e os INTERVENIENTES GARANTIDORES declaram-se cientes e de 
acordo corn os termos da Resoluço n Q 3.658/2008 do Conselho Monetário Nacional e desde 
já autorizam a ARRENDADORA, em caráter irrevogável e irretratável, a consultar as 
informacöes relativas as ARRENDATARIA e os INTERVENIENTES GARANTIDORES no Sistema 
Central de Risco de Crédito, do Banco Central do Brasil, bern como a levar a registro este 
Contrato, seus anexos e acessórios, se for o caso, em quaisquer registros püblicos e 
instituicã auxilir do mercado financeiro, nestes casos as suas expensas, inclusive a 
CETIP S.A. - B lc 0rganizado de Ativos e Derivativos ('CETlP"). J)	

16
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20.13. As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, 
competente para dirimir quaisquer questôes oriundas do presente Contrato. 

estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma perante as testemunhás ábáixo. 

Bariiieri, 2t , Novembro de 2013.	 ,.'-

AR 

i.
PARTIDO DOS TR 
Na qualidade de

1c1ENTO MERCANTItS 

H*&JR ES 
:NDATARIA e FIEL DEPOSITARIO 

Nome: 
CPF/MF: 

TESTEMUNH 

j	 YU	 j,i c,jn 

£1'-X 
c:

Nome: 
CPF/MF:

2.

t(:	 ii29 
e-:. 
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ANEXOI
AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. FINANCEIRO N Q 686

TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAçA0 ("TRA") 

PREAMBULO 
ARRENDADORA: 
BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. 
Endereço: Alameda Rio Negro, 161—l2 2 andar—Sala A—Barueri/SP 
CNPJ: 01.858.774/0001-10 

ARRENDATARIA: 
PARTIDO DOSTRABALHADORES 
Endereço: Rua Silveira Martins, 132 - São Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-5 1 

FIEL DEPOSITARIO: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Endereço: Rua Silveira Martins, 132 - São Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-51 

INTERVENIENTES GARANTIDORES: 
Nome: 
Endereço: 
CNPJ/MF: 

Nos termos do Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro n 686 ("Contrato"), 
do qual o presente TRA passa a fazer parte integrante e inseparável, a ARRENDADORA 
e a ARRENDATARIA resolvem contratar a operacão de arrendamento mercantil 
financeiro ("Arrendamento") dos bens abaixo identificados ("BENS ARRENDADOS"), 
descritos no Preâmbulo do Contrato, de acordo corn as condicöes aqui especificadas. 

CONDIçOEs DO ARRENDAMENTO 

1.	 BENS ARRENDADOS 

A ARRENDATARIA declara para todos Os fins de direito que recebeu em 
arrendamento, nesta data, Os bens identificados no quadro abaixo, de acordo corn 
as especificaçoes constantes das Ordens de Cornpra n 2s. 01,02,03 e 04, datadas de 
05/06/2012, 13/06/2012, 15/06/2012 e 15/06/2012, respectivarnente, em 
condiçöes de funcionamento e sem defeitos aparentes ou vIcios redibitórios. 

Descrição 
_____________________________

Preco Total 
(R$)

Fornecedor CNPJ do Fornecedor 

01 (Unidade) TOYOTA COROLLA
____________________ 

GRAND MOTORS
_________________ 

MY13, 0km, ALTIS AfT 2.0 FLEX, COMERCIO DE 
Ano Fab/Mod: 2012/2013, Chassi VEICU LOS LTDA 
r 2 9BR BD48E602574755 79.900,00 02.471.556/0001-91
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01(Unidade) TOYOTA COROLLA GRAND MOTORS S 
MY13, 0km, ALlIS AfT 2.0 FLEX, COMERCIO DE 
Ano Fab/Mod: 2012/2013, Chassi VEICU LOS LTDA t n 9 9BR BD48E2D2577796 79.900,00 4 

02.471.556/OdOl-917 

01 (Unidade) TOYOTA COROLLA GRAND MOTORS 
MY13, 0km, ALlIS A/T 2.0 FLEX, COMERCIO DE 
Ano Fab/Mod: 2012/2013, Chassi VEICULOS LTDA 
n 9BR BD48E5 D2578229, 79.900,00 02.471.556/0001-91 

01 (Unidade) TOYOTA COROLLA GRAND MOTORS 
MY13, 0km, ALlIS A/T 2.0 FLEX, COMERCIO DE 
Ano Fab/Mod: 2012/2013, Chassi VEICU LOS LTDA 
n 2 9BR BD48E4D2578240 79.900,00 02.471.556/0001-91

	

2.	 DESCRIçA0 DA OPERAçA0 DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

	

21.	 Valor Global dos Bens: R$ 319.600,00 (trezentos e dezenove mil e seiscentos 
reals) 

	

2.2.	 Valor da Contraprestação: R$ 2.985,10 (dois mil, novecentos e oltenta e cinco 
reais e dez centavos), reajustado nos termos do item 4.5 do Preâmbulo do Contrato. 

	

2.3.	 Coeficiente da Contraprestaçäo: 0,934010% 

	

2.4.	 Vencimento da Primeira Contraprestação: 30 dias após a datade assinatura 
deste IRA. 

	

2.5.	 Formula para apuração do VRG: 

Vvr = Vb X Cvr 

Onde: 

Vvr = Valor do VRG, conforme definido no item 5.1 do Preâmbulo do Contrato. 
Vb = Valor Global dos Bens, conforme definido acima, 
Cvr = Coeficiente do VRG, na forma unitária. 

2.6. Garantias: 0(s) INTERVENIENTE(S) GARANTIDOR(ES) comparece(m) no 
presente TRA como forma de ratificar a obrigaco de fiadores solidários assumida nos 
termos do Contrato. 
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3.	 DISPOsIcOES GERAIS 

-c: 3g5.?343

3.1.	 0 Valor da Contraprestaçao estipulado no item 2.4. acima não está sujeito a 
incidência de Indices de reajuste. 

3.2. A ARRENDATARIA declara neste ato, de maneira irrevogável e irretratável, sua 
integral concorclância corn todas as condiçoes da operação de arrendamento mercantil 

acima descrita, estando a ARRENDADORP, autorizada a pagar o fornecedor dos BENS 
ARRENDADOS e iniciar a cobrança das contraprestaçoes. 

3.3. 0 FIEL DEPO5ITARIO neste ato declara-se responsável péla guarda dos BENS 
ARRENDADOS, obrigando-se a restitul-los, em boas condiçöes, nas hipóteses previstas 
no Contrato. 

3.4.	 Fica eleito o foro da comarca de São Paulo como competente para clirimir 
quaisquer questöes oriundas do presente Contrato. 

Barueri, 

BV LE7s11c1G'l 
ARRENDADORA

/ 

LLA1 

ENTO MERCANTIL S.A
L) 

p 

PARTIDO DOS	 LHADORES 
Na quali de de ARRE	 TARIA e FIEL DEPOSITARIO 

TESTEMUNHA: 

1.

Mauro NotornicoIa Lucena 
CPF: 325.795.148-56 

RG: 44142.271-8
3
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AN EXO I
AO CÔNTRATQ DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO N 686 

MODELO
TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAçA0 ("TRA") 

PREAMBULO 

ARRENDADORA: 
BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. 
Endereço: Alameda Rio Negro, 161 - 12 2 andar - Sala A - Barueri/SP 
CNPJ: 01.858.774/0001-10 

ARRENDATARIA: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Endereço: Rua Silveira Martins, 132 - So Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-51 

FIEL DEPOSITARIO: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Endereço: Rua Silveira Martins, 132 - Säo Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-51 

INTERVENIENTES GARANTIDQRES: 
Nome: 
Endereço: 
CNPJ/MF: 

-1Jos termos do Contrato de Arrendarnento Mercantil Financeiro n 2 686 ("Contrato"), do qual 
presente TRA passa a fazer parte integrante e inseparvel, a ARRENDADORA e a 

ARRENDATARIA resolvern contratar a operaço de arrendarnento mercantil financeiro 
("Arrendamento") dos bens abaixo identificados ("BENS ARRENDADOS"), descritos no 
Preârnbulo do Contrato, de acordo corn as condiçôes aqui especificadas. 

CON DIçOES DO ARRENDAMENTO 

1.	 BENSARRENDADOS 

A ARRENDATARIA declara para todos os fins de direito que recebeu em arrendamento, 
nesta :data, os bens identificados no quadro abaixo, de acordo corn as especificacOes 
constantes da Ordem de Compra n 2 . [...], datada de [..j de [...] de [...), em condiçöes de 
funcionarnento e sern defeitos aparentes ou vicio^redibitórios. 

Fornecedor	 CNPJ Fornecedor	

1 
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•	 _________ 

2	 DEscRlcAo DA 0PERAcAO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	

zi 
2 1	 Valor Global dos Bens R$ [ I (f ] reais) 
2 2	 Valor da Contraprestaco R$ [ } ([ I reals) reajustado nos termos do item 4 5 do 
Preâmbulo do Contrato. 

2.3.	 Coeficiente da Contraprestação: [...]% ([ ..j por cento) 

2.4.	 Vencimento da Primeira Contraprestaco: [...] dias após a data de assinatura deste 
TRA. 

2.5.	 Formula para apuraço do VRG: 

Vvr= Vb X Cvr 

Onde:	 • 

Vvr = Valor do VRG, conforme definido no item 5.1 do Preâmbulo do Contrato. 

Vb = Valor Global dos Bens, conform definido acima, 

Cvr = Coeficiente do VRG, na forma unitria. 

2.6.	 Garantias: O(s)'INTERVENIENTE(S) GARANT1DOR(ES) comparece(m) no presente TRA 

como forma de ratificar a obrigaço de fiadores solidários assumida nos termos do Contrato. 

3.	 DlsposlcOEs GERAIS 

3.1.	 0 Valor da Contraprestaçào estipulado no item, 24. acima no está sujeito a 
incidência de Indices de reajuste. 

3.2. : A ARRENDATARIA declara neste ato, de maneira irrevogável e irretratável, sua 

integral Ôncordânci'a corn ;tods as condicôes da operaço de arrendamento mercantil 

acima descrita, estando a ARRENDADORA autorizada a pagar o fornecedor dos BENS 

ARRENDADOS e iniciar a cobrança das contraprestacOes. 

3.3. 0 FIEL DEPOSITARIO rieste ato declara-se responsavel pela guarda dos BENS 

ARRENDADOS, obrigando-se a restituI-los, em boas condiçOes, nas hipóteses previstas no 
Contratb.



3	 / 

C-

BY'
A1 3.4.	 Fca eleito o foro da cornarca de So Paulo como competente para dirimir quaisq er 	 / 

que5tães oriundás do presente Contrato. 	 / 52 

Barueri, 

BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTILS.A 
ARRENDADORA 

4

PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Na qualidade de ARRENDATARIA e FIEL D 

Nome:	 Nome: 
CPF/MF:	 CP F/M F: 

TESTEMUNHAS: 

1.

1'
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ANEXOII 
AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO N 686 	 //53 

MODELO - ORDEM DE COMPRA 
PREAMBULO 

ARRENDADORA: 
BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. 
Endereço: ; Alameda Rio Negro, 161— 12 2 andar - Sala A - Barueri/SP 
CNPJ: 01.858.774/0001-10 

ARRENDATARIA: 
PARTIDO bos TRABALHADORES 
Endereço: Rua Silveira Martins, 132 - So Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-51 

FIEL DEPOSITARIO: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Endereco: Rua Silveira Martins,. 132 - So Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-51 

INTERVENIENTES GARANTIDORES: 
Nome: 
Endereco: 
CNPJ/MF: 

Nos termos do Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro n 2 686 ("Contrato"), do qual 

a presente Ordem de Compra passa a fazerparte integrante e inseparveI, a ARRENDATARIA 
solicita eautoriza expressamente a ARRENDADORA a adquirir do fornecedor abaixo indicado 
os seguintes bens; para que sejam objeto da operaço de arrendamento mercantil 
financeiro nos termos do contrato em referência: 

1. BENS 
Descrico PreçO Total (R$) Fornecedor CNPJ do Fornecedor 

04 (Unidades) TOYOTA COROLLA GRAND MOTORS 

0km, ALTIS 2.0 16V - 1S3CV FLEX, COMERCIO DE 

Ano Fab/Mod: 2012/2013 319.600,00 VE1CULOS LTDA 02.471.556/0001-91

VaortaFestimado, prevalecendo o disposto na IRA: R$ 319.600,00 (trezentos e dezenove mu e 

seisçentos reals).. 
Condicöès de Pagamento: mensal 
Prazopara entrega: imediato

/ 
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LESLG 
Local de entrega: Rua Sivéira Martins, 132 - So Paulo/SP 	 jJ 
2. SEGURO:	 A 

segurados	 ( ) Bens segurados par apólice.	 /" 54 

Barueri, 30 de maia de2012. 

/	
___!	 op	 ot ARMi)0 

BVLEJRRDAMENTO 

PARTIDO: DOS TRABALHADORES	 /
Na qualiciade de ARRENDATARIA e FIEL DEPOSITA 0 

Name:	 Name: 
CP ElM F:	 CP F/M F: 

TEST EM U N H AS 

1.	 \ 

auro iOtO!flJOJ 
CPF;	 795. 

'i441422

-;=.--

GPOSoedade 
Advogados 

'ONFERIDO

D!%.	 ' - - j\J 

\, 
c:	 238-63 

2
/ 

/
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AN EXO II
A0 CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO N 686 

ORDEM DE COMPRA N 01 

P REAM BU 10 

ARRENDADORA: 
BV LEASING- ARRENDAM ENTO MERCANTI L S.A. 
Endereço: Alameda Rio Negro, 161— 12 andar—Sala A - Barueri/SP 
CNPJ: 01.858.774/0001-10 

ARRENDATARIA: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Endereço: Rua Silveira Martins, 132 - So Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-51 

FIEL DEPOSITARIO: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Endereço: Rua Silveira Martins, 132 - So Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-51 

INTERVENIENTES GARANTIDORES: 
Name: 
Endereço: 
CNPJ/MF: 

Nos termos do Contrato de Arrendamento Mercantjl Financeiro n 2 686 ("Contrato"), do qual a 
presente Ordem de Compra passa a fazer parte integrante e inseparável, a ARRENDATARIA solicita 
e autoriza expressamente a ARRENDADORA a adquirir do fornecedor abaixo indicado os seguintes 
bens, para que sejam objeto da operacão de arrendamento mercantil financeiro nos termos do 
contrato em referéncia:

1. BENS
Descrlçäo Preco Total (R$) Fornecedor CNPJ do Fornecedor 

01 (Unidade) TOYOTA COROLLA GRAND MOTORS 
MY13, 0km, ALTIS A/I 2.0 FLEX, COMERCIO DE 
Ano Fab/Mod: 2012/2013, Chassi n 2 VEICULOS LTDA 
9BRBD48E6D2574755 79.900,00 02.471.556/0001-91 

Valor total estimado, prevalecendo o disposto na TRA: R$ 79.900,00 (setenta e nove mil e 
novecentos reais). 
Condicoes de Pagamento: mensal 
Prazo para entrega: imediato 
Local de entrega: Rua Silveira Martins, 132 - So Paulo/SP

55J 
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1. BENS
Descriço Preço Total (R$) Fornecedor CNPJ do Fornecedor 

01 (Unidäde) TOYOTA COROLLA GRAND MOTORS 
MY13, 0km, ALlIS AfT 2.0 FLEX, COMERCIO DE 
Ano Fab/Mod: 2012/2013, Chassi n 2 VEICULOS LTDA 
9B RBD48E2D2577796 79.900,00 02.471.556/0001-91 

Valor total estimado, prevalecendo o disposto na IRA: R$ 79.900,00 (setenta e nove mil e 
novecentos reais). 
Condiçôes de Pagamento: mensal 
Prazo para entrega: imediato 
Local de entrega: Rua Silveira Marti1712 - Säo Paulo/SP

1
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ANEXO II 
A0 CONTRATO DEARRENDAMENTO MERCANTILFINANCEIRO N2686 	 / 56 

ORDEM DE COMPRA N Q 02 

P REAM BU 10 

ARRENDADORA: 
BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. 
Endereço: Alameda Rio Negro, 161— 12 2 andar—Sala A - Barueri/SP 
CNPJ: 01.858.774/0001-10 

ARRENDATARIA: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Endereco: Rua Silveira Martins, 132 - So Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-51 

FIEL DEPOSITARIO: 
PARTIDO DOS TRABAIHADORES 
Endereço: Rua Silveira Martins, 132 —Sao Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-51 

NTERVENI ENTES GARANTI DORES: 
Nome: 
End ereço: 
CNPJ/MF: 

Nos termos do Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro n 2 686 ("Contrato"), do qual a 
presente Ordem de Compra passa a fazer parte integrante e inseparável, a ARRENDATARIA solicita 
e autoriza expressamente a ARRENDADORA a adquirir do fornecedor abaixo indicado Os seguintes 
bens, para que sejam objeto da operacão de arrendamento mercantil financeiro nos termos do 
contrato em referenda:



AN EXO II 
AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO N 686 

ORDEM DE COMPRA N 2 03 

PREAMBULO 

ARREN DADORA: 
BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. 
Endereço: Alameda Rio Negro, 161.— 12 2 andar - Sala A - Barueri/SP 
CNPJ: 01.858.774/0001-10 

ARRENDATARIA: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Endereço: Rua Silveira Martins, 132 - São Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-51 

FIEL DEPOSITARIO: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Endereço: Rua Silveira Martins, 132 - São Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-51 

INTERVENIENTES GARANTIDORES: 
Nome: 
Endereço: 
CNPJ/MF: 

Nos termos do Contrato de Arrenrjamento Mercantil Financeiro n 2 686 ("Contrato"), do qual a 
presente Ordem de Compra passa a fazer parte integrante e inseparável, a ARRENDATARIA soticita 
e autoriza expressamente a ARRENDADORA a adquirir do fornecedor abaixo indicado Os seguintes 
bens, para que sejam objeto da operação de arrendamento mercantil financeiro nos termos do 
contrato em referência:

1.BENS
Descriçäo Preço Total (R$) Fornecedor CNPJ do Fornecedor 

01 (Unidade) TOYOTA COROLLA GRAND MOTORS 
MYI3, 0km, ALlIS AlT 2.0 FLEX, COMERCIO DE 
Ano Fab/Mod: 2012/2013, Chassi n Q VEICULOS LTDA 
9BRBD48E5D2578229 79.900,00 02.471.556/0001-91 

Valor total estimado, prevalecendo o disposto na IRA: R$ 79.900,00 (setenta e nove mil e 
novecentos reals). 
Condiçôes de Pagamento: mensal 
Prazo para entrega: imediato 
Local de entrega: Rua Silveira Mar142 - São Paulo/SP

1 



1. BENS
Descriçäo Preco Total (R$) Fornecedor CNPJ do Fornecedor 

01 (Unidade) TOYOTA COROLLA GRAND MOTORS 
MY13, 0km, ALlIS Af 2.0 FLEX, COMERCIO DE 
Ano Fab/Mod: 2012/2013, Chassi n 2 VEICULOS LTDA 
9BRBD48E4D2578240 79.900,00 02.471.556/0001-91 

Valor totaC estimado, prevalecendo o disposto na IRA: R$ 79.900,00 (setenta e nove mu e 
novecentos reais). 
Condicöes de Pagamento: mensal 
Prazo para entrega: imediato 
Local de entrega: Rua Silveira Martins, 132 —São Paulo/SP	 fN

AN EXO II 
AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO NQ 686 	 / 58 

ORDEM DE COMPRA N Q 04 

PREAMBULO 

ARRENDADORA: 
BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. 
Endereço: Alameda Rio Negro, 161— 12 andar—Sala A - Barueri/SP 
CNPJ: 01.858.774/0001-10 

ARRENDATARIA: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Enderéço: Rua Silveira Martins, 132 - São Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-51 

FIEL DEPOSITARIO: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Endereco: Rua Silveira Martins, 132 —São Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-51 

INTERVEN I ENTES GARANTIDORES: 
Nome: 
Endereço: 
CNPJ/MF: 

Nos termos do Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro n 2 686 ("Contrato"), do qual a 
presente Ordem de Compra passa a fazer parte integrante e inseparável, a ARRENDATARIA solicita 
e autoriza expressamente a ARRENDADORA a adquirir do fornecedor abaixo indicado Os seguintes 
bens, para que sejam objeto da operação de arrendamento mercantil financeiro nos termos do 
contrato em referência: 



F_____
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO N 686 	 _____________ 

TAXA PRE

59 1 
PREAMBULO ___________________ 

1.	 PARTES:	 -______________________ 
1.1. ARRENDADORA: 
BVLEASING-ARRENDAMENTO MERCANTILS.A. 
Endereco: Alameda Rio Negro, 161— 12 	 andar - Sala A - Barueri/SP 
CNPJ: 01 .858.774/0001-10 

1.2. ARRENDATARIA: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Endereco: Rua Silveira Martins, 132 - Sào Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-51 

2.	 FIEL DEPOSITARIO: 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Endereco: Rua Silveira Martins, 132 - So Paulo/SP 
CNPJ: 00.676.262/0002-51 

3.	 INTERVENIENTES GARANTIDORES: 
Nome: 
Enderecb: 
C N PJ/M F: 
4.	 PRAZO/INDICE-TAXA 
4.1. Prazo do Arrendamento: 48 (quarenta e oito) meses. 
4.2. Prazo da carência: no aplicável 
4.3. Nümero de Contraprestacöes: 48 (quarenta e oito) meses. 
4.4. Valor das Contraprestaçöes: Conforme ficar definido no Termo de Recebimerito e 
Aceitaco ("IRA"), cujo modelo faz parte integrante do presente instrumento como seu Anexo 

4.5. Coeficiente da Contraprestacão: 0,934010%. 
4.6. Periodicidade da Contraprestaco, que será contada a partir da data do TRA: 
( x )mensal	 (	 )bimestral	 (	 )trimestral	 (	 )semestral 

antecipado	 ( x ) postecipado 
4.7. Periodicidade do Ajuste: No haverá ajustes na taxa de juros durante o prazo de vigência 
deste Contrato. 
4.8. Formula para cleterminacão do valor da contraprestaco: 

VCP=VbXCCp 
4.9. Formula para apuraco da comisso de compromisso: 

d/360 
Ceomp	 [(1+ TAXA)	 - 1] X	 VDA 

Onde: 
VCP = Valor da Contra prestaço. 
Vb	 Valor Global dos Bens, conforme estabelecido no TRA. 
CCp = Coeficiente da Contraprestaço, conforme item 4.5. 
Ccomp = Valor apurado da comisso de compromisso de cada desembolso antecipado, devida 
no perIodo, acrescida dos tributos, caso no seja incorporado ao TRA.

t. E 
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TAXA = Taxa de Compromisso do contrato ao ano, de 12,40450%, base 360 dias, na forrna I unitária. 
d = niirnero de dias corridos, compreendido entre a data de cada desembolso antecipade a 	 / 60 data de inicio do prazo de arrendamento. 
VDA = Valor de cada desembolso antecipado. 

4.10. Tarifa de Contratação: Isento 
4.10.1. Forma de P.agamento: A Tarifa de Contrataço deverá ser paga nesta data. 
5. VALOR RESIDUAL GARANTIDO / OPCAO DE COMPRA 

5.1. Valor Residual Garantido ("VRG"): 64,4555% (sessenta e quatro inteiros e quatro mu, 
quinhentos e cinqüenta e cinco décimos de milésimo por cento) do Valor Global dos Bens, a ser 
pago pela ARRENDATARIA conforme estabelecido no item 5.1.1 a seguir, independenternente 
do exercIcio ou no da opco de compra. 

5.1.1. Forma de Pagamento do VRG: 

x ) uma parcela, no montante equivalente a 64,4555% (sessenta e quatro inteiros e quatro 
mu, quinhentos e:cinquenta e cinco décimos de milésimo por cento) do Valor Global dos Bens, 
pagano_nIcio do prazo de arrendamento, conforme disposto no TRA; e/ou 

parcelas, representando, cada uma, XXXXX% (XXXXX por cento) do Valor Global dos BENS, 
a serem pagas nas mesmas datas de vencimento das contraprestaçöes; e/ou 

uma parcela, paga ao término do prazo do arrendamento, equivalente a XXXXX% (XXXXX 
por cento) do Valor Global dos Bens. 

5.1.2. As parcelas acirna estho sujeitas aos mesmos critérios de atualizaçäo aplicveis as 
contraprestacöes, inclusive aqueles ajustados para a hipótese de atraso no pagamento. 

5.2. Valor da Qpco de Compra: 64,4555% (sessenta e quatro inteiros e quatro mil, quinhentos e 
cinqüenta e cinco décimos de milésimo por cento) do Valor Global dos Bens, a ser pago pela 
ARRENDATARIAaotérmjno do prazo do arrendarnento, descontados os valores pagos a tItulo de 
VRG antecipado, se for o caso 
6. GARANTIAS ADIçIONAIS: 

1. OBJETO 

1.1. 0 presente cóntrato tern por objeto regular as operacöes de arrendamento mercantil 
financeiro de bens. a serem adquiridos pela ARRENDADORA a pedido da ARRENDATARIA, 
conforme cada Ordern de Compra que vier a ser enviada pela ARRENDATARIA a 
ARRENDADORA, nos termos do modelo constante do anexo II deste instrumento ("Ordem de 
Corn p ra"). 	 H 

2. AQUISIçA0 DOS BENS 

2.1. A ARRENDADORAiadquirira Os bens descritos em cada Ordem de Compra ("Bens"), 
por conta e risco da ARRENDATARIA, que declara tê-los escolhido livremente, como também 
os Fornecedores: identificados na referida Ordem de Compra, cabendo assim a 
ARRENDATARIA total résponsabilidade por erro ou omisso nas suas especificacoes, bern 
como pelo procedinientodo^ Fornecedores.

\
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2.1.1. A ünica e exciusiva obrigaço da ARRENDADORA será a de efetuar o desemboo 
1TAL	 oan ao fornecedor indicado pela ARRENDATARIA dos recursos necessãrios par a 

.äquisiçó.dos Bens. 

2.1.2. A ARRENDADORA somente efetuar o desemboIso dos recursos necessários a 
aquisiçäo dos Bens apOs ajustar corn a ARRENDATARIA de cômum acordo, as 
condiçOes da operaço de arrendamento mercantil, que estaro conternpladas 
no TRA. Caso as partes no cheguern a urn acordo sobre tais condicôes, o 
presente Contrato estará rescindido. 

2.2. A ARRENDADORA no será responsável por erros, omissôes ou impropriedades nas 
especificaçOes dos Bens, assim como näo será responsável por onus advindos de vIcios, ou 
por atraso na entrega dos Bens, declarando e reconhecendo a ARRENDATARIA que: 

I. tanto os Bens quanto o fornecedor forarn por ela indicados e selecionados; 

II. conhece a idoneidade e qualificaçao técnica do fornecedor; 

Ill,	 assume todos os riscos, onus, defeitos e imperfeiçoes aparentes e ocultos que 
os Bens vierem a apresentar; 

IV. assume todos ds encargos e despesas referentes ao transporte, seguro e 
recebimento dos Bens; 

V. caso a aquisiçäo dos Bens se tome impossIvel, em virtude de superveniência 
de leis ouregulamentaçoes impeditivas ou por circunstâncias de forca major 
ou caso fortuito, o presente Contrato ficará rescindido sern Onus para a 
ARRENJDADORA, mediante simples comunicaço a ARRENDATARIA; e 

VI. a presénte relaçäo contratual no se caracteriza como de consumo, reIaço 
essa mantida corn exciusividade corn o fornecedor dos Bens, a quem 
compete; em ültima instância, responder pelos vIcios constatados nos Bens. A 
reIaço entre ARRENDATARIA e ARRENDADORA é de arrendamento mercantil, 
na modalidade finneira, no sendo alcançada pelas disposiçOes do COdigo 
de Defesa do Consurnidor, instituIdo pela Lei n 2 8.078, de 11 de setembro de 
1990 e eventuais alteraçôes. 

3. RECEBIMENTO EACEITAçA0 DOS BENS 

3.1. A ARRENDADORA darã em arrendamento os Bens, devendo a ARRENDATARIA 
averiguá-Ios e recebê-Ios mediante assinatura do respectivo TRA. 

3fl\
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3.2.	 No momento do recebirnento dos Bens, a ARRENDATARIA ser responsável 
inspeco e constataço . de que os mesmos foram entregues em conformidade corn 	 62 
especificaçöes constantes na respectiva Ordern de Compra e no TRA,bem corno que cs	 6ws.	 _j 
mesmos encontram-se em perfeitas cbndiçães de uso para os fins que se destinam. 

3.2.1. Havendo discrepância entre a descriço dos Bens identificados na Ordem de 
Compra e no TRA, prevalecerá o disposto no TRA. 

3.3. No prazo de ate 05 (cinco) dias, contados do recebimento dos Bens, a 
ARRENDATARIA deverá entregar a ARRENDADORA o TRA devidamente assinado por seus 
representantes legais, reconhecendo que os Bens foram entregues de acordo corn as 
especificaçôes por ela exigidas, encontram-se em perfeitas condicôes de funcionamento, 
sem defeitos aparentes ou outros vIcios. 

3.3.1. A data constante do TRA devidamente firmado pela ARRENDATARIA representa 0 
inIcio da operaçäo de arreridamento mercantil e valerá, para todos os fins e 
efeitos de direito, como prova de aceitaço dos Bens e das condicôes da 
operacäo de arrehda 'mento mercantil Ia descrita. 

3.3.2. A falta de manifestaço e no reclarnaço da ARRENDATARIA acerca das 
condiçôes dos Bensno prazo mencionado na Cláusula 3.3 será interpretada como 
reconhecimento de que os Bens foram recebidos em perfeito estado, estando 
autorizadoo inIcio do arrendamento de tais Bens. A prova de entrega dos Bens 
pelo fornecedor servirá, nesse caso, como comprovante da sua aceitacao plena, 
servindo a data do recebimento dos Bens para o inIcio da contagem do prazo da 
operaçao de arrendamento mercantil. 

3.4. Os Bens sero entregues no prazo mencionado na Ordern de Compra, sendo de 
responsabilidade exciusiva da ARRENDATARIA todos os riscos, despesas e encargos 
referentes a remessa,transportes e seguros, recebirnento e instalaço dos Bens, ficando 
também responsável por eventual atraso na entrega e também pelos riscos e onus por 
defeitos que os Bens possam apresentar ou por no corresponder as especificacoes contidas 
na Ordem de Compra e no TRA ou por näo estarem em perfeitas condicOes de usa. 

3.5. A ARRENDATARIA recebera os Bens em nome e por conta da ARRENDADORA, 
responsabilidade esta que a ARRENDATARIA assume corn todas as irnplicaçöes da legislaço 
civil e penal.

4	 /	 /
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4. UTILIZAçAO E MANuTENcA0 Dos BENS
:	 /631. 

4.1. As despesas decbrrentes do uso dos Bens, sua manutenco, conservaç e 
funcionamento, bern como a substituiço de pecas e acessórios, serào de responsabilidade 
exciusiva da ARRENDATARIA. 

4.2. A ARRENDATARIA declara que somente utilizará os Bens dentro do território 
nacional, sob sua exciusiva responsabilidade, respondendo por qualquer obrigaço que 
decorra .da utilizaço dos Bens 

4.2.1. Caso o Bern objeto do arrendamento seja veIculo automotor, a ARRENDATARIA 
obriga-se a, corn relaçäo a cada Bern: 

fazer constar do Certificado de Registro de Veiculo as anotacoes exigidas 
pelos normativos aplicáveis; 

II.	 entregar a ARRENDADORA o original do "Documento Unico de Transferência" 
devidamente gravado em nome desta; 

Ill.	 recoiher, anualrnente, o IPVA e o Seguro ObrigatOrio; 

IV. procéder as suas expensas todas as revisöes nas épocas e condicöes 
estabelecidas'no marwal pelo fabricante; 

V. responder pelas autuacöes, multas e processosjudiciais havidos em funço da 
utilizaçào do velculo; 

VI. respeitar estritamerite as norrnas técnicas de abastecimento de óleo, 
Iubrificaçäo, limite de passageiros e/ou carga e demais instrucöes constantes 
do manual fornecido pelo fabricante, de modo que o veIculo apresente 
sempre as melhores condiçOes de funcionamento, coriservaco e seguranca, 
correndo todas as despesas necessárias por conta da ARRENDATARIA; e 

VII. responsabilizar-se tinica e integralmente por todos os atos praticados pelos 
seus condutores, consoante dispôe qualquer norma aplicável, em especial, o 
COdigo de Trânsito Brasileiro. 

	

4.3.	 A ARRENDATARIA assume a responsabilidade por qualquer dano que os Bens venham 
sofrer, devendo mantê-los em perfeitas condicOes de operaço e



4.3.1. Caso Os Bens venham se desgastar, exaurir, destruir ou estragar, além de 1su 

utilizaço normal, no havendo possibilidade de conserto ou de utilizac 

forma permanente, a ARRENDATARIA, as suas expensas, substituirá de prontas / 64 
partes ou acessórios danificados, devendo utilizar-se somente de pecas origiais. /as, 
e legItimas, especIficas para os Bens em questäo. 

4.3.2. A ARRENDATARIA responsabiliza-se inica e integralmente pelos riscos de 
destruiço, perda, roubo, furto, qualquer que seja a causa do evento, devendo 
por isso manter os bens sob sua guarda e/ou vigiläncia. 

I

4.4. Em nenhuma hipótese caber a ARRENDATARIA qualquer direito de retenço dos 
Bens ou de indenizaço ou compensaço por reparos e/ou benfeitorias que tenha feito, haja 
vista que tais benfeitorias passam a posse e propriedade plena da ARRENDADORA, comô 
parte integrante do próprio Bern. 

4.5. A ARRENDATARIA no podera, sem o prévio consentimento por escrito da 
ARRENDADORA, adptar ou instalar qualquer acessório ou peca aos Bens se tal adaptacäo 
ou instalaço alterar as condicOes técnicas e normais do uso para o qual estäo destinados. 

4.6. A ARRENDADORA poder inspecionar os Bens arrendados e exigir que sejarn tomadas 
providências para a sua preservaçäo e born funcionamento, sern que isso implique em 
transferência de responsabilidade pela manutenço e conservaço dos Bens. 

5. SEGURO 

5.1. Sern prejuIzo da contratacäode séguros obrigatOrios, caso a ARRENDATARIA tenha 
optado por segurar os Bens porapólice, conforme indicado em cada Ordem de Compra, os 
Bens devero ser segurados sempre pelo valor de mercado, contra coliso, incêndio, roubo, 
responsabjl idade civil contra danos pessoais, materiais e de terceiros, perante Companhia de 
Seguros de prirneira linha, devendo enviar a ARRENDADORA cópia da apOlice de seguro 
respectiva, inclicando esta ultima como unica beneficiaria sob pena de resciso contratual 

5.2. Por autorizaço expressa daARRENDATARIA, a ARRENDADORA poderá providenciar o 
seguro, podendo o seu custo compor o Valor Global dos Bens. Nesta hipótese, a 
ARRENDATARIA expressamente autoriza a ARRENDADORA a receber e dar quitaço de 
eventuals devoluçôes de pagamèntôs realizados pela respectiva Cornpanhia Seguradora, os 
quais serào utilizadôs para arnortizaço do saldo contratual. 

	

53.	 Em caso de sinistro, a ARRENDATARIA obriga-se a tomar todas as providências 
determ!nadas pela companhia seguradora e/ou autoridades pblicas, de forma a assegurar o 
recebimento pela ARRENDADORA da respectiva indenizaço. 

...



5 4	 Caso o valor segurado a qualquer tempo no seja suficiente para cobrir o 
mercado dos Bens ou se no for suficiénte para satisfazer todas as obrigaçöes perae a 	 65 
ARRENDADORA, a ARRENDATARIA devera providenciar a ceIebraco do contrato de sguro 
suplementar que couber para se prevenir contra Os riscos a que está sujeta, pois no the 	 - 
ser Ilcito invocar a perda dos Bens.e a cobertura realizada pela Seguradora para se eximir 
dos compromissos assumidos em decorrência do presente Contrato. 

5.5.	 E de responsabihdade da ARRENDATARIA qualquer custo ou despesa näo coberto 
integralmente peloseguro. 

5.6.	 Caber a ARRENDATARIA a responsabilidade decorrente de sinistro ocorrido 
posteriormente ao recebimento dos Bens e antes da efetiva contratacäo do seguro. 

5.7. A ARRENDATARIA assume a obrigaço de comunicar a ARRENDADORA, no prazo 
maxirno de ate 02 (dois) dias üteis, mediante aviso protocolado, qualquer sinistro ou dano 
causado aos 'Bèis, iñclusiveos decorrentes de roubo, desvio, requisiço pela autoridade 
pibtica, irnobilizaço ou apreenso, correndo por sua conta qualquer despesa que a 
ARRENDADORA tiver que desembolsar para a defesa de seus direitos. 

5.8.	 Caso a ARRENDATARIA tenha optado por no segurar os Bens por apOtice, vigero as 
seguintes condiçöes: 

A ARRENDATARIA assume a responsabitidade integral pela substituico dos 
Bens nos casos de destruiçào total ou parcial, roubo ou furto dos Bens. Neste 
caso, poderá a ARRENDATARIA optar entre (I) a substituico dos Bens, as suas 
expensas, poroutros da mesma natureza, aceitos pela ARRENDADORA com os 
devidos ajustes no IRA, caso em que as contraprestacOes continuaro a ser 
devidas normalmente ate o término deste Contrato; ou (ii) a rescisão da 
operaco de arrendamento mercantil pagando a ARRENDADORA o Valor 
Estiputado de Perda mencionado na clausula 6 1 abaixo 

Deverá a ARRENDATARIA providenciar, as suas expensas e em oficinas 
autorizadas pelo fabricante, todos os consertos ou reparos que se fizerem 
•necessários a manutenço dos Bens em perfeito estado de funcionamento, 
segurança e aparéncia, substituindo todas as peças e partes que se 
danificarem ou estejam funcionando de forrna imperfeita, de modo a colocar 
os Bens em seu estado normal de uso. 

Responsabilizà-se também a ARRENDATARIA por todosos danos que venham 
a ser provocado por seus prepostos 	 or terceiros na utilizacào dos Bens. 

7
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6. VALOR ESTIPULADO DE PERDA	 : 

6 1 0 Valor Estipulado de Perda ('VEP ) sera devido pela ARRENDATARIA nas hipot ses 
em que se verifique impossibilidade dë correta utilizaço ou o exercIcio dos direitos de 
propriedade sobre o Bern, como. nos cäsos de destruiço, perecirnento, desaparecirnento, 
expropriaço Cu perda dos Bensoü ainda se virem a ser postos fora de USC por confisco, 
roubo, furto, apresamento cu qualquer outra razo ("Hipóteses de Perda"). A ocorréncia de 
qualquer Hipótese de Perda deverá ser cornunicada pela ARRENDATARIA a ARRENDADORA 
no prazo máxirno de ate 02 (dois) dias tteis. 

6.2. As partes, de plerio acordo, aceitam que o VEP seja o produto da rnuItipIicaço do 
valor da contraprestaço vigente na data de apuraço do VEP, pIo nürnero de 
contraprestaçôes vincendas, sornado ao VRG, devidamente reajustado ate a data de sua 
apuraçào, de acordo corn o indice Cu taxa previsto neste Contrato, acrescido ainda das 
eventuais contraprestaçOes vencidas e no pagas, incluindo-se os correspondentes 
acréscimos moratórios contratuais. 

6.2.1. As contraprestaçöes e as dernais dbrigacôes estipuladas neste Contrato e no TRA 
sero devidas integralmente atéa data do efetivo pagarnento do VEP que, desde 
já, é admitido corno dIvida liquida e certa 

6.3. Se apOs ter recebido da ARRENDATARIA o VEP, a Companhia Seguradora vier a 
indenizar a ARRENDADORA pela perda dos Bens, esta deverá transferir para a 
ARRENDATARIA o valor recebido do seguro. 

7. RESPONSABILIDADECIVIL/PENAL 

7.1. Caberá exciusivamente a ARRENDATARIA, toda responsabilidade civil é penal 
resuftante de quaisquer eventos envolvendo responsabilidade por danos e prejuIzos diretos 
e indiretos mOrals, corporals, materiais e/ou pecuniários, causados a terceiros e decorrentes 
direta j indiretament da propriedade, posse, uso e manutenço dos Bens, devendo tal 
acontecimento ser irnediatamente cornunicado a ARRENDADORA. Nesse sentido, a 
ARRENDATARIA isenta a ARRENDADORA de toda e qualquer responsabilidade civil ou 
criminal, clevetido a ARRENDATARIA arcar inclusive corn as despesas judictais e 
extrajudiciais é hbnôrrios advocatIcios eventualmente despendidos pela ARRENDADORA. 

7.2. Na hipOtese de vir a ser proposta qualquer rnedida judicial contra a ARRENDADORA 
em razo da propriedade, pc3sse e Jso dos Bens, a ARRENDATARIA assume toda 
responsabilidade e ônüs decorrenres de tais medidas, obrigando-se ainda, a tomar todas as 
providências judiciais e extrajudicials para excluir a ARRENDADORA da lide. 



// 

sobre qualquer ato ou fato que atente contra os direitos de propriedade da ARRENDARA / 67 
em relaco aos Bens. 	 4/ 

7.3. A ARRENDATARIAcompromete-se a comunicar imediatamente a ARRENDAijdnCL 

8. VALOR GLOBALDOS BENS E VALOR TOTAL DEVIDO PELO ARRENDAMENTO 

8.1. 0 Valor Global dos Bens será o valor efetivamente pago pela ARRENDADORA ao 
fornecedor dos Bens, conforme serà especificado na TRA. 0 Valor Global dos Bens 
Arrendamento sera a base para calculo da dIvida da ARRENDATARIA, assim, tal valor será 
acrescido de todos os juros, encargos, taxas, impostos, frete, tarifas, tudo conforme previsto 
neste Contrato e na TRA, bern comodas demais despesas inerentes a aquisiçào dos Bens. 

9. FORMA DE PAGAMENTO 

9.1.	 A ARRENDATARIA efetuara o pagamento das contraprestacôes, Valor Residual 
Garantido - VRG, encargos e demais despesas decorrentes deste Contrato nOs locals e na 
forma indicados pela ARRENDADORA,. no praz.o e valores estipulados no TRA. 0 nao 
recebimento pela ARRENDATARIA do recibo de pagamento, nao a desobrigará do 
pagarnento no respectivo vencimento. 

9.2.	 As contraprestacOes devidas so aquelas descritas no IRA. 

9.3. Sempre que a data de vencimento de uma obrigaço cair em dia näo Litil, tal 
vencimento será automaticamente postergado para o dia itil imediatarnente posterior, 
exceto nahipótese des-sedia adentraro mês civil subsequente, caso em que o vencimento 
da contra.prestaçãoserá antecipado -para o ültirno dia ütil imediatarnente anterior ao 
ajustado neste Contrato. 

9.4.	 Para os fins do disposto neste.Contrato, entende-se por dia til aquele em que ha 
expediente bancário na cidade de Sào Paulo/SP. 

10. COMISSAO DE COMPROMISSO 

10.1. No caso de a ARRENDADORA efetuar qualquer pagamento adiantado para a 
aquisico dos Bens a serem arrendados nos termos deste Contrato ou efetuar qualquer 
despesa antecipada para a mesma finalidade, antes da ARRENDATARIA ter assinado e 
devolvidO o TRA, a ARRENDATARIA fica obrigada a pagar a ARRENDADORA, no-2 2 (segundo) 
dia ütil de cada rnês, uma comisso de compromisso nos termos do item 4.7 do Preârnbulo 
sobre 0 .:valor da despesa antecipada, acrescida dos impostos incidentes. A comisso de 
comprornisso poderá ser incorporada ao Valor Global dos Bens identificado no TRA e paga 
juntameit: .com. as contraprestaçOes do arrendarnento, mediante solicitação da 
ARREND4T-ARIA nesse sentido e anuência da ARRENDADORA. 0 pagamento antecipado ao 
fornecedorde qualquer despesa deverá ser previamente autorizado pela ARRENDATARIA. 

9
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11. REAJUSTES 

11.1. Os valores do VRG e das contraprestaçoes sero ajustados na forma previstano 
4.5 do Preâmbulo, a partir da assinatura deste Contrato ate a final liquidacäo das obriga 
aqui previstas. 

11.2. No caso de extinçào do mndice ajustado, por ocasiào do vencimento das 
contraprestaçöes e demais obrigacöes, as partes, de comum acordo, adotam corno base 
para reajuste do presente Contrato o fator utilizado pela ARRENDADORA em tal ocasio e 
que reflita os seus custos de captacäo de recursos, ou, quando for obrigatório, o Indice que 
vier a ser adotado pelasautoridades governamentais para sua substituico. 

11.3. Tendo a ARRENDATARIA optado pelo reajuste rnonetário segundo os mesmos indices 
de variaco do dOlar norte-americano, esta declara estar ciente de que os recursos utilizados 
pela ARRENDADORA para compra dos Bens arrendados forarn por ela obtidos em operaçöes 
contratadas direta ou indiretarnente no exterior, na forma da legislaco brasileira em vigor, 
gerando para a ARRENDADORA obrigacOes de pagamento corn a mesma variacäo cambial 
estipuladaneste Contrato. 

11.4. Neste caso, será utilizada a taxa de venda do dólar norte-americano, do ültimo dia 
ütil anterior ao vencimento, disponIvel no Sistema de lnformacöes do Banco Central do 
Brasil - SISBACEN - transação PTAX 800 opcão 5, para reajuste dos valores do VRG e das 
contraprestaçôes, a partir da data da ass .inatura deste Contrato. 

12. VALOR RESIDUAL GARANTIDO 

12.1. 0 Valor Residual Garantido; devidarnente reajustado, é garantido neste ato pela 
ARRENDATARFAcomoô valor minimo que será recebido pela ARRENDADORA nas situacöes 
denoér exercidaa opcode compra e nem a renovacäo dopresente Contrato. 

12.2. Os valores do VRsero pagos pela ARRENDATARIA da seguinte forma, conforme 
estabelecido no item 5 do Preârnbuloe devidamente reajustado: 

0 VRG antecipado no ato, na data da assinatura deste Contrato; e/ou 

II. 0 VRG antecipado parceladarnente, juntamente corn cada urna das 
contraprestacOes do arrendamento; e/ou 

III. 0 VRG final, juntamente corn a ültirna contraprestação do arrendamento.



1 
12.3. 0 pagamento 'do VRG no configurara o exercIcio anteci ado da o âo de corn 
dos Bens, que somente p:oderá ser exercido ao término do prazo contratual e, desde que a 
ARRENDATARIA tenha :.cumprido todas as suas obrigacoes contratuajs. 

12.4. Caso ao final d'o:presente Contrato a ARRENDATARIA manifeste forrnalmente sua 
opço de compra dos Bens e tenha cumprido todas as suas obrigacoes, a ARRENDATARIA 
deverá pagar a ARRENDADORA o Valor da Opcäo de Compra identificado rio item 5.2 do 
Preâmbulo acirna, dèduzido dos valores de VRG já efetivamente pagos. 

12.5. Caso ao final do presente Contrato a ARRENDATARIA decida pela devoluçao dos 
Bens, nos termos do inciso Ill da cláusula 19.1 abaixo, 

Os valores de VRG devidos pela ARRENDATARIA deverao ser pagos e aqueles valores que já foram pagos näo seräo 
devolvidos 

13. CESSAO DE DIREITOS 

13.1. A AR RE.NDATARIA não poderá ceder, a qualquer tItulo, os direitos e obrigaçoes 
decorrentes deste Contrato sem a expressa autorizacao da ARRENDADORA. Entretanto, a 
ARRENDADORA a qualquer tempo, e a seu exclusjvo critérlo, poderá cede-los, empenhá-los 
ou transferi-los. 

14. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIcOES 

14.1. Corn exceçäo do imposto sobre a Renda, todos os impostos, taxas, contribuiçoes, 
inclusive os que vierem a ser instituido ou sofrerem incremento, iicenças, autorizacOes, 
registros, presentes oufuturos e ainda multa, juros e correçöes monetárias decorrentes 
desses encargOs ou tributos, quer em razäo da propriedade, uso, disponibilidade, transporte 
ou qualquer outro,.serão. de inteira responsabilidade da A RRENDATARIA ainda que lancados em norne da ARRENDADORA 

15. INTERVENIENTES.GARANTIDORES 

15.1. n1-garantia aocumprjmento de todas as obrigaçoes assumidas pela ARRENDATARIA 
no pre-seflte Contrato k inclusive aquelas decorrentes das Ordens de Compra e TRAs, Os INTERVENIENTESGARANTIDORES identifjcados e qualificados no item 3 do Preâmbulo, 
assurnem -'neste ato, a condico irrevogável e irretratávej de fiadores, solidariamente 
responsáveis corn a' ARRENDATARIA por todas as obrigacoes principals e acessórias 
assurnidas perante a- ARRENDADORA ate a sua final e integral Iiquidaçao. Os 
INT

ERVENIENTES GARANTIDORES renunciam expressamente aos benefIcios previstos nos artigos -333., parágrafonjco 366, 821, 824, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do 
Código Civil Brasileiro, e artigos 77 e 595 do Código de Processo Civil Brasileiro. A 
responsabilidade dos INTERVENIENTES GARANTIDORES nos termos deste Contrato será absoluta e incondicional

69
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16 RESCISAO ANTECIPADA 

16.1. 0 presente Contrato e cada urna das operaçOes de arrendamento mercantil ele 
decorrentes podero ser considerados antecipadamente rescindidos pela ARRENDADORA, 
independenternente de qualqUer comunicaço ou notificaço prévia a ARRENDATARIA na 
ocorrência dequalquerdas hipóteses abaixo previstas: 

se a ARRENDATARIA deixar de cumprir qualquer obrigaço pecuniária ou no 
pecuniaria corn a ARRENDADORA; 

II. se a ARRENDATARIA deixar ou se recusar, por qualquer motivo, a retirar os 
Bens objeto de arrendarnento rnercantil, no prazo de 10 (dez) dias, contados a 
partir de sua disponibilidade; 

Ill.	 se a ARRENDATARIA deixar de cumprir, na forma e prazo pactuados, 
quaisquer das obrigaçôes assumidas neste Contrato e dele deco rrentes; 

IV. Se, ocorrendo qualquer desvalorizaçao anormal por irnperfeiço de usa e 
conservaço; sinistro, furto, roubo, extravio ou perecimento dos Bens 
arrendados, a ARRENDATARIA deixar de restabelecer, integralmente, a ativo 
por ele representado, na forma e valor aceitos pela ARRENDADORA; 

V. se a ARRENDATARIA deixar de proteger sua posse sobre as Bens em 
•	 arrendarnento em relaçd a quaisquer turbacöes de terceiros, vendê-los, 

onerá-los, ceder ou transferir os direitos e obrigacoes decorrentes deste 
•	 Contrato, sem prévia anuência da ARRENDADORA; 

VI. se a ARRENDATARIA deixar de conceder a ARRENDAD0RA a direito de vistoria 
dos Bens arrendados a qualquer tempo; 

se a ARRENDATARIA dèixar de entregar a ARRENDADORA o original do 
"Documento Unico de Transferência", no caso do Bern objeto do 
arrendarnento ser urn veiculo autornotor; 

VIII no caso de pessoas jurIdicas, se a ARRENDATARIA ou qualquer dos 
INTERVENIENTES GARANTIDORES sofrer protesto de tItulo ou iniciar qualquer 
procedirnento de recuperaço judicial ou extrajudicial ou ainda, se houver 
req uerimento de falencia ou de insolvencia civil
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no caso de pessoas fisicas; se a ARRENDATARIA ou 
INTERVENIENTES GARANTIDORES sofrer protesto de tItulo ou morrem, /' 
foreni declarados insolverites, in.terditados; 	

1 

X. se for promovida. contra a ARRENDATARIA, ou contra qualquer dos 
INTERVENIENTES GARANTIDORES, qualquer medida judicial que possa afetar 
suas garantias ou situaço econômico-creditIcia; 

Xl. se for constatada a falsidade de qualquer declaraço, informaco ou 
documento firmado, fornecido ou entregue a ARRENDADORA pela 
ARR EN DATA R IA; 

XII. se ocorrer qualquer mudanca, transferência ou cessäo, direta ou indireta, do 
controle societário/acionário, ou ainda, a incorporaco, fusão ou ciso da 
ARRENDATARIA ou de qualquer dos INTERVENIENTES GARANTIDORES; e 

XIII. se houver alteraço ou modificaco do objeto social da ARRENDATARIA 

.16.2. Nos casos de resciso antecipada deste Contrato, a ARRENDATARIA e os 
INTERVENIENTES GARANTIDORES deve,o pagar a ARRENDADORA as contraprestacöes 
vencidas, acrescidas dos encargos moratOrios previstos na Cláusula 17, urna indenizaco que 
corresponderá ao valor das parcelasvincendas, o VRG e todos os demais encargos e 
despesas previstos neste Contrato e no TRA. Tais valores sero apurados na data da resciso 
do Con trato. 

16.3. Rescindido este Contrato, a posse dos bens pela ARRENDATARIA será considerada 
injusta, ficandb obrigada a, irnediatamente, restituir os Bens em arrendamento,sob pena de 
esbulho possessório: Após arestituicào, a ARRENDADORA procederá a venda dos Bens pela 
melhor oferta. 

17. MORA 

17.1. A ARRENDATARIA será considerada automaticamente em mora se, no respectivo 
vencirnento de qualquer obrigação, no for paga a quantia devida. Nesta hipótese, sem 
prejuIzo de ter que arCarcom os valores em atraso, a ARRENDATARIA ficará sujeita também 
ao pagamento de juros de mora correspondentes a 1% (urn por cento) ao mês, comisso de 
perrnanência queserá calculada a taxa de mercado, além de multa de 2% (dois por cento) 
sobre o total devido, tudo incidente sobre o valor total devido. 

lx
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18 SUBSTITUICAO DOS BENS 	 1BPR,cL1 
/2 

	

18 1 A ARRENDATARIA podera sohcitar a substituico dos Bens arrendados por outro d 	 4sio 
mesma natureza, ficando sua aceitaco a critério da ARRENDADORA, ficando estabelecido 
que a ARRENDATARIA responderá . por todos os encargos decorrentes da substituiçäo, 
inclusive os de natureza tributária. 

19. OPCOES DA ARRENDATARIA 

19.1. No final do prazo contratual é assegurado a ARRENDATARIA, desde que tenha 
cumprido integralmente todas as suas obrigaçOes, optar pela: 

renovaço do Contrato, no prazo e condicOes estabelecidas pela 
ARRENDADQRA naépoca da renovaço, hipOtese em que será considerado 
para calculo das novas contraprestaçöes o VRG que ainda no tiver sido pago. 
Neste caso, se a ARRENDATARIA optar pela renovaço do arrendamento, a 
ARRENDADORA continuará a exercer, durante o perIodo prorrogado, o direito 
de retençao sobre as parcelas de VRG jã efetuadas pela ARRENDATARIA; 

II. compra dos Bens pelo valor estipulado na opço de compra constante do item 
5 do Preâmbulo deste Contrato, reajustado da mesma forma que o VRG, 
devendo tal valor ser pago a vista no cia do término do prazo contratual, 
descoritados os valores já pagos a tItulo de VRG; ou 

Ill. devoluçäo dos Bens em arrendamento, estando a ARRENDATARIA obrigada a 
devolver, as suas expensas e sob sua inteira responsabilidade, os Bens para a 
ARRENDADORA. Os Bens devero ser devolvidos ate a data de vencimento da 
operacào de arrendamento mercantil no local indicado pela ARRENDADORA, 
por meio de trarisporte hábil, nas mesmas condicôes em que foram entregues 
no iriIcio cia operaço de arrendamento mercantil, salvo pelo desgaste 
decorrénte de sua utilizaçäo normal. Neste caso, a ARRENDADORA promoverá 
a venda dos Bens no estado em que os receber, ficando a ela assegurado o 
direito de retençäo do preco recebido, ate o montante necessário para 
satisfazer Os seus créditos e suas despesas corn a venda. 0 excesso constituir-
se-a crédito da ARRENDADORA e a diferença a menor, débito da 
ARR EN DATA R IA. 

H
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19 2 A ARRE NDATARIA obriga se a formal:zar sua opço perante a ARRENDADORA r] 	 / 73 prazo de at 3O.(trinta) dias antes d vencimento da tltima con traprestacao Caso assim n4o 	 /i	 .. j proceda entender se a que a AR RENDATARIA optou pela aquisiço dos Bens 

19.3. 0 valor das obrigacoes pecunjárjas da AR RENDATARIA no depende da oferta e 
procura de bens para arrendar, mas obedece a uma equaço financeira, na qual säo 
con siderados • o valor desembolsado pela ARRENDADORA para adquirir e disponibjljzr o 
bern para a ARR ENDATARIA o prazo deste contrato, o preço para o exercIcjo da opço pela 
compr-a, a condiço pela devoluçao do bern . considerando a condicâo do Valor Residual 
Garantido - VRG. Bens ivais ou de valor idéntico, portato, podem ter preços de 
arrendamento muito diferentes dependendo dessas variávèis. 

20. DISPO5ICOES GERAIS 

20.1. A AR RENDATARIA desdejá autorjza a ARRENDADORA em caráter irrevogvel e 
irretratável a debitar- qualquer valor. devido termos deste Contrato e da TRA de 
qualquer outra conta mantida pela ARRENDATARIA JU ntO a ARRENDADORA 

20.2. A näo utilizaco pela ARR ENDADOR.A de quaisquer direitos ou faculdades concedidos por lei ou especialmente por este Contrato, no implicará em novaco nem importar na 
renUncla aos msmos direitos e faculdades, mas mera tolerâncja. 

20.3. Correro por conta da ARRENDATARIA todas as despesas referentes ao registro deste 
Contrato. 

20.4. A ARRENDADORA poderà compensar qualquer dIvida da ARRENDATARIA em virtude 
deste contrato, corn qualquer crédito ou obrigacao, de qualquer espécie ou natureza, que a 
ARRENDATARIA tenha ou venha a ter corn a ARRENDADORA ou qualquer ernpresa a ela 
ligada, controlada ou controladdra 

20.5. Os INTERVENIENTES GARANTIDORES qualificados no item 3 do Prembulo acima 
assinam tarnbem o presente Contrato respondendo solidariamente por todas as obrigacoes 
assumidas pela ARRENDATARIA neste instrurnento e em cada TRAfirmado posteriormente

.7 
/



/

20.6. A pessa indicada no item 2 do Preârnbulo acima, constitui-Se fiel depositáriados 

Bens arredados, brigandose a restitu 1-los nas condicöes previstas neste Contrato.
74 

20.7. 0 presente Co.ntrato vigorará ate o integral cumprimento de todas as obrigatöes 

principais e acessórias assurnidas pela ARRENDATARIA 

20.8. Todosos avisos e notificaçöes posteriores a assinatura deste Contrato devero ser 

por escrito e sero válidos se enviados mediante protocolo, carta registrada ou através de 
Cartório de TItulos e Documentos, dirigidos ao endereco das partes conforme quadros 1. do 

Preâmbulo, ou outro local que vier a ser determinado. 

20.9. Caso a ARRENDADORA necessite contratar advogados para patrocInio de seus 

interesses, em juizo ou fora dele, em razo de eventos relacionados corn 0 presente 

Contrato, a ARRENDATARIA compromete-se a reembolsar os honorários advocaticios 
despendidos pela ARRENDADORA custe demaisdespesas judiciais, to logo seja solicitada 

a faze-b. 

20.10. 0 presente Contrato, em conjunto corn o TRA, tern forca de titulo executivO 

extrajudicial e obriga as partes, seus herdeiros, sucessores e cessionáriOs. 

20.11. A -ARRENDADORA fica desde já autorizada pela ARRENDATARIA e pelos 

INTERVENIENTES GARANTIDORES a divuigar e encarninhar documentos e informacöeS 
relativos a presente operaço, inclusive informacöes cadastrais, a quem este indicar, 

incluindo mas no se lirnitando a Central de Risco do Banco Central do Brash e aos órgos de 

protecäo ao- crédito, tais corno a Centralizaco de Serviços dos Bancos S.A. - SERASA e 

Servico Central de Protecào ao Crédito - SPC. 

20.12. A ARRENDATARIA e os INTERVENIENTES GARANTIDORES declaram-se cientes e de 

acordc corn os termos da Resoluco n 2 3.658/2008 do Conselho Monetário Nachonal e desde 

ja autorizarn a ARRENDADORA, em caráter irrevogável e irretratável, a consultar as 

inforrnacôes relativasàs.ARRENDATARIA e os INTERVENIENTES GARANTIDORES no Sistema 

Central-de Risco de Crédito, do Banco Central do Brash, bern como a levar a registro este 
Contrato, seus anexos e acessOrhos, se for o caso, em quaisquer registros piblicos e 

hnstituicäes auxiliares do rnercado financeiro, nestes casos as suas expensaS, inclusive a 

CETIPS.A. - Balco Organiza:do de Ativos e DerivativoS ("CETIP").



CPf: 

By 
20.13. As partes elegem o Foro da Cornarca de Säo Paulo, Estado de So Paulo,

	 mo competente para dirimir quaisquer questöes oriundas do presente Contrato. 

E por estarem assim justas e acordadas as partes assinam o presente 
i nstrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma per.ant as testemunhas abaixo. 

ARRENflAnn,	 _____

:) 1/'

75 

PARTIDO DOS TRABALHADO	 4-___ Na qualidade de ARR ENDATARIA e F,ØPOSITARIO 

Nome:	
Nome: CPF/MF:	
CPF/MF: 

TESTEMUNHAS: 

Mauro Notornicola 
CPF:325.795l. 

RG: 44.142.271-8

17



VENDA SÃO PAULO DIA 29/03/2017 

CONTRA O 686 - DATA 30/05/20 12 	 VENDA 

-	 .	 Ir 
DESCRIAO	 PLACA	 SAO PAULO	 BRASILIJ4	 7 

TOYOTA COROLLA 2.0 	 PLACA EQA 6384	 R$. •. ....37.500,00	 .	 / I 

R$	 37.500,00 R$	 - 
R$ 37.500,00



https://aapj .bb.corn .br/aapj/homeV2.bb?token SessaofdeaOe4ee8d6... 

Agenda	 3344-8 

Conta corrente	 13000-1 P T DIRETORIO NAC 

Data 29/03/2017	 Valor R$ 37.500,00 * 

Importe referente a Depôsito bloquead.ld Util, agenda de origem 8339, 
documento 65.625.480.125, lote 16099, lancado a crédito em sua corita 
corrente, na data acima.	 - 

0 . valor do crédito so seré processado após a compensaçäo. 

(Trinta e sQte mu e quinhentos reas) 

* Este aviso de lançamento não é válido coma comprovante da operaçäo e 
demonstra apenas que houve urn lançamento em conta corrente. 

Documento emitido por: RUI GOETHE DA COSTA FALCAO em 30/03/2017 11:10:07 

anco	 Irasil
	

https://aapj .bb.com .br/aapj/honi eV2 bb?token Sessaofdea0e4ee8d6... 

30/03/2017 111tS1 

Consulta depositos identiticados - 30 nivel 

Cliente - Conta atual 
- A5Bnci	 3344-8 

ConG	 13000.1 PT DIRETORIO NRC 

Lançamentos
-	 IdntitIcodOr I	 dentlficodco 2 Idont,f,codo,

	 Enoelope/000. trenCf.	 Volor ES

MARIAL 

2S/ö3/2017	 0000065625480125' 	 PIMENTA	 0	 37.500,50

P AMOS 

Tran$0750 efeIoarG corn 000e000 90, J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO. 

Serniço do Atendinronto ao Conor-SAC 0800 729 07 	 Ouvidorie SB 0800 729 5678 
Pora deficientes aodltivos 0000 729 0088





VALORR$ 

NOME DO COMPRADOR:	 .L.1C iA 

RG:	
q	 - 55e/aPF/cNPJ: 6.. 

ENoEPEco:V TJ	 2OJ?.6 -i:o 4 

•	 -	
. ASSINATURAD PROPRI.R' 	 D R)'— - -	 - 

a)O enç4ep - a brigaçSO legal dec munic& 	 -	 . 0 OSTRAN no prazo máximo de 
30 dia9 s	 pena de tsr que se resp nsabitizar soli tS4fi	 le p as penalidades impostas e suas 
reinI	 cias ate a data da cornun acSo (Iei FegJ.	 9.50 - Art. 134 - Código de TrSnsito 
Brasileiro - CTB). 

b)0 adquirente terá prazo máximo d 30(trinta) dias, cbntados d ala da aquisicSC para providenciar a 
transferênciado veicuto para o se9'nome. sob penade ricorrer 	 infraçSo de tvSrsito (Art. 233 do C1t3) 

c) E obrigatório 0 recorihecimento de firmas do adquirente e do-endedor. exciusivamente na modalidade 
p0rAUTENTICIDAOE.	 •	 / 

Rue Alvares Pent0d 97 - ,Centro - SlTT3Ub0 - SP

	

Cop 010 2 o-.1rone: (ii) 3242-	 - Fair' (11 3107-4330 
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VENDA SÃO PAULO DIA 12/06/2019

CONTRA TO 686 - DATA 30/05/20 12 VENDA	 • / 
TUh)L 

- 
DESCRIAO PLACA

- 
SAO PAULO	 BRAS/LI 7 

TOYOTA CO1OLLA 2.0 PLACA EUK 3927 R$ 45.000,00 
TOYOTA COROLLA 2.0 PLACA EOB 6335 R$ 45.000,00 
TOYOTA COROLLA 2.0 PLACA EUK 3910 R$ 45.000,00 

R$ 135.000,00	 R$	 - 

R$ 135.000,00 

'ONTRATO 827- UATA 28/11/2013 VENDA 

DEscRIçAo	 PLACA SÃO PAULO	 BRASILIA 
TOYOTA COROLLA 2.0 	 PLACA FJZ 4173 R$	 45.000,00 

R$	 45.000,00	 R$	 - 
4c nnn nfl

180.000,00 



________	 DOC Eletrônico I TED - Consulta remetente 
Conta creditada

G3361 31121472979021 
13/06/2019 11:37:53 

S. 

Conta	 5418-6 PT DIRETORIO NAC 
Periodo	 12/06/2019 a 12/06/2019 

Remetentes
Tipo Remetente	 Data	 Documento	 Valor R$ DOC	 Finalidade Banco	 Favorecido E MP 

BATERIA	 Transferencia 
12/06/2019	 5.319.609	 180.00000	 internacional IJMITADA 341 ITAU	 PARTIDO DOS

65.009.417/0001-60 .	
. ME	 em reais TRABALHADORES 

Transaçao efetuada corn SUCeSSO por: JC111903 EMIDIO P SOUZA. 

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aap



.Liw ItaU UnibancoS.A. 	
Comprovante de Solicitação -TED C 

I	 -J.1 

Nürnero Controle Data de Emissäo Valor (R$) Tarifa (R$) 

550681 550681 12/06/2019 180.000,00 19,55 
Finalidade Código de Identificacao da Transferéncla 

CREDITO EM CONTA CORRENTE

Favorecido 
Banco I Agenda / Conta-DAC Nome CPF I CNPJ 

_______________________________ 

82 
001/3344/00000005418-6 PARTIDO DOS TRABALHADORES 00.676.26200

-	 Remetente 
Banco I Agencia / Conta-DAC	 Nome 

341/0846/0046776-9	 M P BATERIA LIMITADA ME 

Prezado Cliente, confira corn atencao osdadosacima! 
Confira corn atençao Os dados acima!	 - 
o Banco efetuarã a transferência ate as '17h do dia da solicitacao, excetoem casos de: 
- indisponibilidade de saldo no momento da Iiberacao efetiva; ou 
- força ma jor (considerado como tal a indisportibilidade de sistemas ItaU ou Bacen ou Câmara de 

Compensacao). 

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA 
- B1OIA15 / A7-CRO2 - 

24041-6 (L 1/1)61 09/10 	 Via Cliente 
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: A1frQRJCAd PARA TRANSFERENCIA DE PROPRfEDADE DE VEiCIJLOATpV 
AUTORIZO 0 DEPARTAMENTO ESTADJAL DE TRANSITO-DETRAN; 
TRANSFERIR 0 REGISTRO DESTE VEICULO, PARA: 

=	

VALOR R$ 5 • eon, ne 
N P 8A1(RIA 11DAMC NOME0000MPRADOR: . 

RG:

AV. CUPECE. 2883 LOJA 3 ENDEREçO: 

	

CIDADE ADtMA	 5*0 PAULO 5P 

LOCALEOATA:	 PAULO, 10 DE JUNKO DE 2.O1

C) p$tNATURADOPROPRIETARIO(VENDEOOR) 
a) O.vene ttem'aobrTga3p loga'tjde comurlicar a vendad&vejcu,€ ja t4r prazo méximo cle 

30 iás) bbeOAd3e quo Po(ás-pendtdaas irnpostas a Cuas reiflp1ciércIs ataataçda aoniurllcaçao (to: Fedetat ñ Q 9.503 -M s34 - COd:go de Trdnsito Bra(mro C8). ,' :-
b( 0 dqu:ren	 1á-Ørazo maxima de 30(trinta) dias: coritacjos cia data cia aqu:çao pars providenciar a transfe êricta doveiculo parao seu name, sob pens de ecorrer em nfracao detrânsito (Art. 233 do CTB) c) E obr:gatdr:o o reconhecimento de f:rmas do adquirento e do vendedor, exciusuvamente na modalidade p0rAUTENflCIDADE

G(seile-Dius F(oa 

/	 TABELIAO Ro Duoto do Aooxodo. 311 SOntOflO $Do PA 	 .	 - 

RUBENSD SILVAROZA-ESCREVENTE 	 - j
IO 

/	 3.,,	 2 

/4 
A/	 $ -	 0	

-

N / 
r	 ,,	 , 

N z-



r r '-çr IDEIRAN SP (2 ,	 N° 011183694550

CERTIFICADO RtS+RO VEICULO 
VA	 •.	 .. .CD. RENAVAM .	 ANTAC I	 OO474&L' 

ç	 \ ___ nr 'i	 ______________ 

,•i'_;•	 ., .. .	 ______ 

-	 V.	 NMNiEhIOR	 1J.. 
?	 1PO NER CANT 

	

,	 -.-1 

	

MARCA/MODELQ-	 ANO FAB. ANO MOD. 
.[iXJ\OTLcoRoLL. __	

{_ 
CAP/P01'CIL	 r-CATEGORIA---	 COR PREDOMNANTE 

	

EL/193cc LPTc	 1
-. ___,:-_OBSERVAQOES 

L1 I fEELR ('	 '	 -	 - -I 
-	 \MfJTOR:	 --	

I - 
____- _____LOCAC\	 -.	 LATA 4 C P3_71_0	 _--	 '2 

-- --	 /	 .	 -	 ...	 -	 .	 •/ !J.j.. 

F-/_-.-.__.,-



AUTORIZAcAO PARA TRANSFERENCIA Dg PROPRIEbADEDE VEICULO ATPV 
AUTORIZO 0 DEPARTAMENTO ESTADJAL DE TRANSITO DETRAN 
TRANSFERIR 0 REGISTRO DESTE VEICULO, PARA: 

VALORR$ 45.00ø.00 

NOMEIDOCOMPRADOR M,P. 8ATERIA L1D - Mt 

RG: 

ENDEREQO: AV CUPEC , 2883 LDA 3 

cidad. Ad.mar	 o Paulo -SP 

LOCALEDATA//° PAULO, 10 DC JUNHO 2Ol 

- /-c_) 
/	 INATURADOPROPRIETARIO(YNDEDOR.">/ 

a) Oven edor,tefl obricao aI de comunicaravenda ovefctt' OETIN i prazo rndxumo de 
30 ci> cob pnbe)oi qufse responsabdizar sokdanamebte pelas paIuda>les rnpos as e uas 

da comurucação (Ic> FederaIn c503 \Art)D34 - Cddgo de TrdnSito 
BasHei&CT	 .._ y bOadquirEnb tera prazo mdxmo de 30(trinta) dias contados da data da aquisipao para provid050uar a 
trandlerncia do velcu>o para o seu nome, sob pena do incorrer elfin> raçao detrarsito (Art. 233 do CTB). 

C) E obriqatcirio o reconhecimento do firmas do adquirente e do vendedor, exciusivamente na modalidade 
p0rAUTENT>CIIDADE. 

CE ACORDO	 ASSINATURA DO COMPRADOR 

F	 RubenodaStiva Roa 

	

IAO !eE:::::'	
. 

0> NOTAS roru ii 4e37-4999	 ww.23LCb	 ant	 j 

ReconhecO Por Auten 	 a de:	
0 

,l1	 k3'1P5S5-GLI	 rrnlENfi; (Air	 S(fXDI 

EZI9P. t .................: : ::: .........,	 . 

SoPauIo,lO	 unhode'2O19.Ve10TR$ ,00 
Em test. __ di verdéde.	 c°'	 , 

fct RUBEN A SILVA ROZA - ESCREVENIE 	 • ç i 
SeIo( ;1O4liAAO4a989301O46 
Viii 0 som4mte corn seJI utentiddade	 . 
U teb	 do trd.ioro	

/ 

/ . 
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fl	 - SP	 N.° 011 18694568 

-	 CERTH,CATJO DE G1R6DE VEiCujo 

,/I	

VA	 'tOO RGNAVAM	
ANTRC [LI QQ4?i4ss, 

1LZ 
T!sp 

	

ESPECITPQ	
CQM5U$TjvEL 

/NAO APL IC
L_____.____j

	

MAPCA/MODELO	 ANO FAG, ANO MOD,1 

	

JAc9	 tri7 [j[ 

	

Th
CAP/POT/CIL	

CATEGORIA —i COP PREDOMINANTE-1
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[ PUJ 
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AUTORIZAQAO PARA TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO ATPV 
AUTORIZO 0 DEPA}TAMENTO ESTAJAL DE TRANSITO DETRAN 
TRANSFERIR ORESTRO DESTEVEICULO, PARA: 

45. OUS 00 •	 VALOR AS 

M.P BATERIA LTDAME 
NOME0000MPRAOOR: 

Rc3:

AV. CUPECE', 2883 LOJA 3 ENOEREcO: 

C!DADC AbMAR S*L PAULO :SP 

PAULO, 10 OE JUNHO DC 2.B1 

4----	 /'g /'.	 SATUR9AOPhE1'P)O)YENOEDOR)' '/ 
a)Oven d'o rar.avenè dovdfoiio adO$N no prazo mdximo de 
30 . eopperrQ deo u,serespbRabIIIzar 1sotrta amentepeIas penalidades Irnpostas e suas 
rencrdôtas at .a'data a comuncaãd Qei Aederal no 503'- Art 134 - COdigo do Trdnsrto 
Bras)eiro -C1). 

b)0 adquirente terâ prazo mâximo de 30)trirrta) dias, coritados da data da aquisiçäo para provudenciar a 
transfe Sncia do veiculo parao seu nome. sob pena do incorrerern infraçdo de trdnsdo )Art. 233 do CTB). 

C) E obrigatoro 0 reconhacimento de tirmas do adquirente edo aendedor, exclusivamente na modalidade 
porAUTENTICIDADE. 

DEACORDO:	 ASSINATURA0000MPRAOOR 

Reconhe	 iidade flima4 
£1	 (Ak37PS821-GLEZ$liLENA aoFfliaNN-4Ak3	 -*izoxo.. 
W-	 eaazaA TIE O9A........................./.................... 

!.	 ::::::::::::::::.::::::::/::::::.: 
Siomo,1OdoJunhoda2O19.Vo,S32,OO	 . 
Ejv{est.___________ duverdade.	 .	 o	 ' . . 
(UBENSDASILVAROZA-ESCREVE 	 () 

(o(s):1O4tiAAO43 ?.J4	 09	 .•	 . 

, ;23-

ii-





AUTORIZAQAO PARA TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADEDE VEICIJ[,O ATPV 
AUTORIZO 0 DEPARTAMENTO ESTADJAL DE TRANSITO-DETRAN 
TRANSFERIR 0 REGSTRO DESTE VEICULO, PARA: 

VALORR$45.PQ$,øO 

NOMEDOCOMPRADOR:_ 	 LTDA..M 

PS:

AV. CUPCC, 2883 LOJAJ 
CID*DE ADEMA	 5*0 PAULO SP 

10 DE DLJNHO D 2.O1 

K

d'e comunicarenda' V	 &DTtAJ no przo mdamo de 3O dd, çb	 nipostas e suas reinnicôncla. aø adata cf comuncaço (let Federal' Q- 953 -	 13 - Códlgo de Trânsto BradlIeiro .CB(..'-	 - I	 - 
b)0 adquirtaitè teré prazo máximo de 3O(trnta),dia, coptadoV.da da1a'daiqusçao para providencar a transterEnca do veiculo parao seu none, sob'pena de ncorrer en, nfraçao detransito (Art. 233 do CIB) c)E obrigatOrjo o reconhecimento de firmas do adquirente edo vendedo, exclusivamente na modalidade pOrAUTENTICIDADE 

DEACORDO.	
ASSINATURA0000MPRADOR 

uasi- 5i(vi 

j. Reconheço 

(VHdO$omufltJAdut:ntkid:de 	
1. 

'A1J1046.A'

t__.S'



RECIBO DE ENTREGA DE VEICULO AUTOMOTOR 

Eu, ROBERTO LENADRO VIEIRA MIRANDA_titular do CPF:381.802.848-
67 ,nd condiçao de representante e/ou preposto do empresa 
M.P.Bateria Ltda. - ME, titular do CNPJ: 65.009.417/0001 -60 - declaro para as 
devidos fins de alcada e de direito, que recebi, nesta data, do DiretOrio 
Nacional do PT- que é titular do CNPJ: 00.676.262/0001-70 e 00.676.262/0002-51 
a posse e propriedade dos velculos de que tratam os Certificados de Registro e 
Licenciamento identificados abaixo. 

Declaro, por mais e considerando a entrega do DUT (autorizaçao para 
transferéncia de propriedade de veIcUlo-ATPV) devidamente assinado e paga 
a quantia atinente a cada veIculo, nesta data, que todas as infracOes e 
eventuais punicOes aplicadas a partir do presente entrega, serOo de integral 
responsabilidade deste novo adquirente, excluindo, deste modo, a Diretário 
Nacional do Parfido dos Trabalhadores, de qualquer débito e ou obrigaçao 
alusiva aos velculos, seja a que tItulo for, excetuando as multas pretéritas, que 
ainda serão de responsabilidade do vendedor. 

Forma de 
Veiculo Código Renavaxn Placa Km atua]. pagamanto 

Corolla/ALTIS	 2.0 Transferência	 - 
FX 2012/2013 471465453 EtJK391O 112.418 TED em 12.06.2019 

Corolla/XEI2 . OFLEX Transferência	 - 
2013/2014 594095972 FJZ4173 65.935 TED em 12.06.2019 

Corolla/ALTIS2. OFX Transferència	 - 
2012/2013 471465127 E036335 83.029 TED em 12.06.2019 

Corolla/ALTIS2. OFX Transferência	 - 
2012/2013 471465305 EtJK3927 76.778 TED em 12.06.2019

São Paulo,12 de junho de 2019. 

M.P.Bateria Ltda - ME 
Adquirente



VENDA BRASILIA 13/06/209 
CONTRA TO 827 - DATA 28/1112013 VENDA 

DEScRIçAO	 PLACA SÃO PAULO	 BRASILIA 
TOYOTA COROLLA 2.0 	 PLACA FEY 9671 R$	 44.00OwP!oR,p 

F	 / 
(R$	 -	 R$	 44.0dO,O9' 

R$44c.00,OO



G3361 31322647193033 

DOC Eletrônico I TED - Consulta remetente
	 13/06/2019 13:33:02 

Conta creditada 
Agência	 3344-8	 I Conta	 5418-6 PT DIRETORIO NAC 
Perfodo	 13/06/2019 a 13/06/2019 

rnetentes 

Rernetente	 Data	 Documento Valor R$ Tipo Finaildade	 Bunco	 Favorecido	 'CPF/CNPJ -	 DOC	 --
CELMO F	 Transferencia	

PARTIDO DOS DE	 13/06/2019	 7.961.039 44000,00	 internacionat 341 ITAU TRABALHADORES	 367.916.446-72 
MORAES	 em reals 

I ransaço efetuada corn sucesso por: JC1 11905 GLEISI H HOFFMANN. 

Serviço de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 	 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deilcientes auditivos 0800 729 0088
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_RIçAd PARA TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEJcuLo ATPV 
AUTORIZO 0. DEPARTAMENTO ESTADpAL DE 

TRANSIToDRAN TRANSFERIR 0 REGISTRO DESTE VEICULO, PARA: 

VALORAS 44.000, 00 
CELMO FTRRCIRA DE MORAEg NO ME DO COM PRADOR. 

3.46576 SSP..D	 J67.1644.,7 AG	
CPF/CNPJ 

ENDERE QO. HCE$ QUADRA 605 81000 C APTolos 
CRUZE! 0 NOVO .. DT 

LOCALEDATA :	 PAULO, 10 D JUN80 DE 

$4ATO.ji PAOPRIETARIO (VENDEDOR) 
a)0 yen dort	

dp,municar a venda do ve)cuA'brRAN no prazo máximo de 3O-	 0Dçpena aeiMe repponsa	 so ársamençp	 peñe3ades impostas e suas reinc) en esete data da orndncao ((Cl Fea)'n 5P3'r 13( - Cédigo de Trânsfto Bras)IeIsopra)	 -	 S	

,j b)0 adqij
)re$(te erái)o maCmo de 30(trint dIaC corftaqos4 d da aquisiçao para providenciar a tranafrCn döve)culo pare o seu nome, sob peñáde InbOrtar eta lnfragao do trCnsito (Art. 233 do CTB) C) E obrigator)o 0 

reconhecimento do firmas do adquirente edo vendedor, exciusivamente na modatidade POrALJTENT)CIDADE 

DEACORDO 

ç::.:--	 : ::: : 

RUBENSDASILVAj. 	 ENIE __________	 - 
11104F1AA0439884	 - 0 

c,,n"'f—	 1 
0'• 

5' "i -V

\'K p-,r,P . 
D: 

'A tho 46H )765&& -

EZ



VENDA BRASILIA 13/06/209 

CONTRA TO827 - DATA 28/11/2013 VENDA 

DESCRIçAO	 PLACA SÃO PAULO	 BRASILI$r 
TOYOTA COROLLA 2.0	 PLACA FLG 5937 R$	 47.O1OO ,/ 

R$	 -	 R$	 47.000,00 
R$ 47.000,00



G3361 31121472979025 

DOC Eletrónico I TED - Consulta remetente	 13/06/2019 11:41 :00

Conta creditada 
Agéncia	 3344-8 
Conta	 5418-6 PT DRETORIO NAC 
Periodo	 13/06/2019 a 13/06/2019 

Remetentes _______ 

Rernetente	 Data	 Documcnto	 VaIorR$ Final.dade Banco.	 Favorecido CPF/CNPJ 

JALES 
MOTORS	 13/06/2019	 7.822.765	 47.00000

Transferência 
internacional ART	 DOS 341 ITAU 18.128.161/0001-20 
em reaus TRABALHADORES

7 

Transaçao efetuada corn sucesso por: JC1 11903 EMIDIO P SOUZA. 

Servico de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 	 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 





AUgçAO PAM TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO ATPV. 
AUTORIZO 0 DEPARTAMENTQ ESTADUAL DE TRANS(TODETRAN 
TRANSFERIR 0 REGISTRO DESTE VECuLo; PARA: 

VALORAS 47.0e.ne 
NOMEDOCOMPRADOR.	 M&	 COM RC!O D	 VE!CULO 
LTDA-Mt 

AG' •______________,__,________	 18 .1 28.161/000I_20: F	 NP CP /C	 J. 

SCIA QUADA 15	 C3. 08 L0A 0? / 

8RAIIA	 Dt 

LOCALEtDAT.	 ° PAULo,	 10 DC JUNHO DC	 2 01 

/	 SStAi	 DO PROPRIETARIO (VENDEDOR) 	 / a)Oveddor /d / 

b) Oa QuirOn	 err&o mé4mo de 3O(tnnta) 'duä, contadbs d datEda aquisiçao para provjdenc:ar a transfEiEna do veiculo para 0 seu name, sob pbn	 encbpe,em infraçaodetransdo (Art 233 do CTB). C) E obr:gptorio	 reconhecimento do firrnas do adquirerte edo vendecior, exciusivamente na modalidade par AUTENTICIDADE 

S1V1eJUnho.de2O19.VakrR$:3O . 

7 ENSDASILVAROZAESCREVENTh 

IIdosornoflteornaejodUjude 

1"	
jtn d	 tr.nt. 

A4i



PARTID0 DOS TRABALHADORES 
Diretório Nacional E2 

PC 162-30 

Informaçao n° 264/2019 

Item 33 

BrasIlia • SCS - Quadra 2, Bloco c, n o 256, EdifIclo Toufic • CEP: 70302-000 - BrasIlia / DF 

São Paulo • Rua Silveira Martins, 132 - Centro • CEP: 01019-000 - São Paulo / SP



ana:Litica 
comunicaço 

Sâo Paulo, 27 de novembro de 2019 	
7c	 _J 

A/c Eliana Danza (Administraco/JurIdjco - Partido dos Trabaihadores - Diretório Nacional) 

Segue abaixo, conforme solicitado, relatório sobre a prestaçâo de servicos da Analitica 
Cornunicação para a o Partido dos Trabalhadores referente ao ano de 2015, solicitado via diligéncia 
do TSE, de nürnero 16-230/2015 

Após a descricão dos servicos prestados, apresentamos Os resultados concretos dos trabaihos de 
Comunicação e Assessoria de Imprensa realizados pe!a nossa equipe para a entäo presidente da 
legenda, Rui Falcâo.	 - 

Tambérn seguem anexados os contratos relativos aos serviços de "Clipping" (captaçäo eletrônlco de 
reportagens) e "Relatório de MIdia" (relatório corn resumo analItco das reportagens de intéresse 
do PT publicadas diarlamente) que também eram prestados pela Anailtica a partir da contrataç5o 
de empresas especializadas, respectivarnente a "Fábrica de Idelas" e a "Máquina da Noticia 
Comunicaçâo". 

As cópias dos e-mails apresentados, e de centenas de outros que comprovam a prestaço dos 
serviços contratados entre o PT e a Anailtica Comunicaçäo, est5o armazenados na nossa sede e a 
disposição para novas consultas. 

Estamos a disposiço para eventuais esciarecirnentos. 

AnalItica Cornunicação 

www.analjtjca.jnf.br

Avenida PauJ.ista, 854 - 10 0 andar
01310-100 - São Paulo - SP

-i-55 11 2579-5520
www. analitica.inf.br

analitica@anaJjtjca.jnf br



Partido dos Trabaihadores 

Assessoria de Imprensa e Comunicac5o para a Presidência (mandato Rui Falcâo) 

Relatório / Consultoria e Estratégia de Comunicação - 2015 

Anailtica Comunicaçâo 

CENARIO 

o ano de 2015, o quarto em que a Anailtica fol contratada para assessorar a Presidência do Partido 
dos Trabaihadores. Foi urn ano de trabaiho muito intenso pois fol o primeiro ano dos mandatos 
presidericial (governo Dilma/PT) e dos governos estaduais eleitos em 2014. 0 presidente Rui Falco, 
por esse motivo, foi muito demandado pelosjornalistas. 

Ainda nesse ano, a Operaço Lava Jato estava em seu auge e o PT estava sendo demandado 
diariarnente a apresentar seu posicionamento par jornalistas de todo o Brash e do exterior, o que 
aumentou em muito a carta de trabaiho da Analitica Comunicaçâo. 

0 objetivo malor do nosso trabaiho foi definido por Rui Falcäo ao assumir a presidéncia do PT, qual 
seja, meihorar a comunicaço da agremiaço corn a imprensa e corn a sociedade. Os desafios foram 
muitos. Além das novas gestôes, a reforma poiltica, bandeira e prioridade do partido, precisou ser 
bern explicada para conseguir o apolo necessário para sua efetivaçäo. 

A relaço entre o partido e o governo Dilma Rousseff, por exemplo, também foi importante ponto de 
atenco. 

A Analitica Comunicaço tern certeza que pôde colaborar para que o PT tenha se comunicado meihor 
corn seus diversos ptibIicos, em especial corn as Melos de Comunicaço. 

Além da Assessoria de imprensa, prestamos serviços de Clipping (captaco e distribuiçâo de 
reportagens de interesse do PT) e Análise de MIdia (relatório dirio, inclusive nos finals de semana e 
feriados). Esses dois serviços foram contratados corn empresas especializadas (Fábrica de ldeias e 
Máquina da NotIcia, respectivamente). Os contratos entre essas ernpresas e a Anailtica seguem em 
anexo. 

Dessa forma, em 2015 também oferecernos ao PT urn sofisticado sistema de clipping e urn relatório 
anafitico diário para que a Presidência do PT pudesse tomar decisôes rápidas e embasadas em urn 
amplo quadra de informaçôes apuradas e confiáveis. 

Os trabaihos desenvolvidos em 2015 podern ser divididos basicarnente nas seguintes frentes: 

lmerso

4, 
Avenida Paulista, 854 - 10 0 andar

01310-100 - São Paulo - SP
+55 11 2579-5520

www. analitica. inf.br 
analitica@anajjtjca.jnf.br



A primeira etapa do trabaiho da AnalItica Comuriicaço fol conhecer a fundo o cenário politico de 
2015. Nossa equipe entrevistou as principais lideranças, a começar pelo presidente Rui Falcâo,para 	 /traçar urna caracterizaço completa dos pontos fracos e fortes da imagem do partido. Definimofij 
o PT estava em termos de reputaçâo e, principalmente, aonde ele queria chegar naquele ano. 	

,'2 
Definicão de mensagens chave 	 ,5Je _]

O perIodo de imersão foi fundamental para definirmos as mensagens-chave do Partido dos 
Trabalhadores. Essas mensagens serviram corno base para todo o trabalho de corn unicação. 
Definimos os discursos que foram usados em situaçöes reativas (defensivas) e também pro ativas 
(agenda positiva). Os porta-vozes do partido receberam essas mensagens definidas de forma clara e 
concisa para que o discurso geral seja unificado, não apenas para as temas gerais, mas também para 
os especificos de cada situaço nova que se apresentar. Coube a Analitica mantê-las atualizadas e de 
fácil acesso aos porta-vozes. 

Agenda Positiva 

A partir das mensagens-chave, criamos uma agenda positiva de pautas que foram trabalhadas nos 
mais diversos meios de comunicaco. Cada pauta foi trabaihada dentro de uma estratégia de 
comunicaço global, mas que também coritemplará suas caracterIsticas especificas. 

Resposta Rápida 

A equipe da Analitica Comunicaçäo esteve preparada para dar respostas as mais diversas questôes 
apresentadas pela midia. A açäo visava evitar que notIcias infundadas sejam veiculadas, prejudicando 
a imagem do partido. 

Treinamento de Porta-Vozes 

Todas as entrevistas de porta-vozes do partido foram precedidas de urn treinamento especifico sobre 
o tema a ser abordado. Esses treinamentos foram feitos pela própria equipe da assessoria. 

Agenda de Relacionamento de Alto NIvel 

A equipe da AnalItica Comunicaçâo organizou uma agenda de relacionamento do presidente Rui 
Falco corn diretores, editores e repórteres de poiltica dos mais importantes meios de comunicaçao 
do pals. Os encontros tiveram como objetivo reforcaros laços institucionais corn a mIdia, além de 
servirem como canal para a publicaçâo de reportagens e notas da Agenda Positiva. 

Mapa da Fonte 

A equipe da Analitica Comunicaçâo, usando a clipping, mapeou todos os porta-vozes que se 
ma nifestam sobre temas de interesse da Presidência do PT. Além do nome, foi registrada a opiniâo, a 
data e o veiculo onde foi proferida. Dessa forma, foi possIvel traçar urn quadro de defensores e 
detratores, que foi usado na estratégia de Relacoes Pcblicas da agremiaçao. 

Avenida Paulista, 854 - 100 andar 
013 10-100 - São Paulo - SF

+55 11 2579-5520
www. analitica.inf. br

analitica)anaJjtjcajnf br



Producão de artigos 

Coube a equipe da AnalItica Comunicação propor temas para artigos, entrevistar o presidente Rui 
Falcâo e produzir Os textos. A produção de artigos deverá ser regular e se espalhar pelos jornais mais 
importantes do pals, abordando sempre temas atuais e de interesse do Partido dos Trabaihadores. 

Atuação na Web 2.0 

A equipe de relaçôes corn a mIdia da Presidência do PT também fol responsável pela produção de 
conteido para as rnais diversas redes sociais, a chamada Web 2.0. Esses canais forarn 
permanentemente atualizados corn frases (twitter) e posts (Facebook) do presidente Rui Falcâo. 

Gerenciamento de Crises 

Em caso de crises de comunicaçâo ou em eventos de grande repercusso, a equipe da assessoria da 
presidéncia do PT coordenou o processo de gerenciamento de crise. 

Clipping de noticias da Imprensa Nacional 

Nossa unidade de clipping elaborou junto corn a empresa especializada urn sistema de 
monitoramento de noticias diário para a presidência do PT. Ele ficcu disponivel em urn site da 
internet especialmente criado para esse fim e acessIvel por interrnédio de senha. Além da imprensa 
nacional, esse sistema também trazia notIcias da rnldia regional, principalrnente nos estados e 
grandes cidades onde o PT era governo. 0 contrato corn a empresa de clipagem especializada, a 
Fábrica de ldeias, segue em anexo. 

lmprensa regional 

A equipe de comunicaço monitorou corn especial atençâo a imprensa regional. Principalmente 
quando o presidente Rul Falcão esteve em viagem pelo pals. Osjornais locais foram pautados corn 
reportagens de interesse do partido. 

Equipe 

Para a realizaçâo da proposta apresentada, a Anailtica Comunicaço contava corn uma equipe de 4 
pessoas, coordenada pelo seu diretor-geral, Luis Henrique Amaral, e pelas diretoras Soraya Aggege e 
Reni Tognoni. 

Foco na MIdia 

Monitoramento de informaçöes e posicionamentos para o PT 

Hoje, ha uma confluência de inforrnaçães cujo monitorarnento é necessário: a participaço do 
Partido dos Trabaihadores no governo federal, sua atuaço nos Estados federativos e seu 

Avenida Paulista, 854 - 100 
01310-100 - São Paulo - SF 

+55 11 2579-5520 
www. arialitica.inf.br

analitica@.analitjca.jnf. br



relacionarnento corn outros partidos, na forrnaço de apoios e na contraposiçâo de 
propostas.

amrAi 0 acompanhamento do noticiärio permite identificar quais SO os assuntos e temas ms	 ,/ I crIticos, quais os veIculos corn menor aderência as mensagens do PT, quais os principa4 	 ,/O 3 
agressores e, corn isso, a construco de uma poiltica sólida de géstäo de comunicaçâo _______________ 
prevenço de crises. 

Além disso, corn a falta de irivestirnentos dos jornais e veiculos de informaço, cacia vez mais 
as informaçaes estâo concentradas no eixo BrasIPia-So Paulo-Rio de Janeiro. Corn isso, cresce 
a necessidade de urn rnonitorarnento sobre qual é a visâo que prevalece, neste eixo, sobre as 
acöes do partido (e seus politicos) em outros Estados. 

Objetivos 

• Produzir diariamente urn resumo analitico dos temas de interesse aoPT e inserco nurn 
contexto de análise do cenário macro; 

• 0 resumo analItico tarnbém identifica mensagens-chave e espaco ocupados por outros 
-partidos, de forma a tentartraçar urn cenário de espaço ocupado na mIdia; 

• A análise ainda se propäe a mapear e resurnir o contecido dos principais jornais, artigos e 
colunistas de polItica, de forma a consolidar urn indicativo das principais discussöes neste 
campo. 

Formato 

• 0 cliente recebe diariamente urn resumo anailtico das inforrnaçôes publicadas nos principais 
jornais do pals, hierarquizadas de acordo corn sua relevância e selecionadas entre os temas 
que so de interesse ao cliente 

• A análise aporita tendêncjas no noticiário, diferencas de abordagern, identificaçâo de porta-
vozes e fontes relacioriadas aos assuntos de interesse. 

• Esta análise qualificada de irnprensa é direcionada para mailing especIfico, fornecido pelo 
cliente. 

0 prod uto é encamjnhacjo ate as 09h. 

Escopo 

Para realizar o trabalho, a Analltica Comunicaçâo sugere uma lista* de jornais, revistas e sites que 
sero monitorados diariamente, a firn de coleta de contei.ido que servirá de base da anãlise. 

o contrato corn a empresa especializada na elaboraçâo diana do Foco na MIdia, a Máquina da 
NotIcia, segue em anexo.

Avenida Paulista, 854 - 100 andar 
013 10-100 - São Paulo - SP 

+55 11 2579-5520 
www. analitica.inf. br 

aflalitica@analjtjcajnfbr



EXEMPLOS DE TRABALHOS REALIZADOS PELA ANALITICA COMUNIcAçA0: 

Planejamento anual de Comunicaço (27 SLIDES) 

.

PIano de Comunicaçao 
PT 
Presjdéncja Nacional 
2015

.-	 — _, -— - ..-

comunicaço 

Objetivo 
Essa preposta tern 0 objeilvo de Ito car urn baIanço des con quistas teatizadas 
pola equipe do assessorie do imprenso do Presidéncle Necional do PT em 
2014 e apresentar novas pianos do Itabaiho para incremenlar os resullados 
em 2015. 0 qiie significa: 

Rerorçar Os atributos de flderanqa e crediblildade de Ru Falcão tanto deniro 
do PT quanto no sua nserçbo no sociadade, 

Aumentar sua influêncla politico por interrnedio de urn competente 
gerenciamento cie Imagern e posictonamento no midia. 

Incrementar a rode do relacionamento do alto nivel de Rut ffalcão jun10 aos 
diretores, editores. colunlstas e repbrteres mats Importantes, visando 
conquistas do espaços mats retevantes para sues idetas, fatas e 
posclonamentos.

Ju..LLL . 
caicçao 

Avenida Paulista, 854 - 100 andar 	 J 01310-100-São Paulo_SF 
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LI
Cenário PT2014	 _______ 

0 ano de 2014 fol marcado pela vltórla do PT. apOs urn disputado periodo 	 /' eleitoraf. e peas agendas negaUvas causadas pela Operaçao Lava Jo to, corn 	 4 ecos ainda dojulgamentoda AP 470. 

Sob o comando de Rul Fatcâo, apesar do uma complexa conjuntura 
negativa, que resultou em uma reducao da participaçao petista no Congresso. 
a campanha presdenclal foE vitonosa, assim conio a do cinco estados 
brasdeiros. 

Logo apOs a vltoria , entrou em curso uma espécie de "tercero turno" 
elelloral. A oposiçao e as mdlas aHnhadas nâo deram lrégua. As apostas no 
enfraquecimento do PT se ampltam corn ataques frontais a Secretana de 
Finanças e seu tesoureiro, JoSo Vaccari Neto, ao expresidente Lula, aos 
petistas presos peta AP 470 e corn o uso do suposta inSa1isfaço petista corn o 
segundo governo Ditma Rousselt e dos teses acerca da 'dtvisSo Interna. 

CrnJflçao 

'Resultados de 2014 
Houve urn crescimento slgntflcatlyo do insercâo do presidente nacional do PT 
corn reIaOo a 2013 no midia, seja em defesa da presidenta Olima, do ex-
presid onto Lula ou no inteiiocuçao geral de defesa do PT. 

Do modo geral, as mençOes ao presidente naclonal do PT polo rnidia 
crescoram cerca do 20% em 2013 em relaçSoa 2012025% do 2013 para 
2014, conIorme calculado pela nossa ferramenta de cilpagern. 

A Imagem do presidento do PT Se consoilda coma a do dingente mais alivo 
no espectro parildirlo nacional. Rul FalcOo 4 cOnsiderado no melo jomallsuco 
coma fonle de alta tmportSncla, set elivo. estratOylco, sereno. equUibrado e 
cordial.

. 3. ,. 
COIIUS caç C 

Avenida Paulista, 854 - 100 andar 	 ,4 013 10-100 - São Paulo - SP 
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Resultados de 2014 
A Analitica atuou em conJurflo corn as equipes de imprensa do campanha e 
do PT, que de aiguma torma atuaram corn a Presidencia. auxiHando em todas 
as linhas do frente no perlodo eieitorai. senipre no sentido de reforçar 0 perfil 
tIe alta credibilidade do preside nte do PT. 

Consideramos que contribuimos pare que a irnagem do presiclente Rui 
Falcão tenha saido engrandecida, mesmo enfrentandomais urn periodo tao 
complexo para a PT e para 0 governo. 

Ataques a imagem de Falcâo se restrangiram a pequenosveicuios e tiveram 
baixisslma repercussao. coma a coluna de Claudlo Humberto sobre fretamento 
do avião, e Luis Nassif, quo semanos apOs divulgar ampla entrevisla exclusive 
positiva no CGN. Ihe atacou frontalmente, acusando-o pela suposta perda de 
relevância do PT". 0 site tIe Carta capital chegou a postar a texto do Nassif, 
por 30 minutos mas o retlrou prontamente depos tIe pedido da Analitica. 

• •:	 a d corninlcsçao 

Cenário PT 2015 
As principals bandeiras do PT para 2015 coma a democratlzação da midla e 
a roforma politica,jã estâo na linha de frente dos ataques. A imprensa 
dernonstra ter pouco espaço pare debater ambos Os temas, e tern cnticado 
todas as manifestages do PT e do govemo. 

As próxirnas acoes da Operacão Lava Jato. corn seus possiveis 
v?zamentos' e Iivres interpretacoes da midia, poderâo fabricar novas crises 
pare o PT, para o governo federal e alguns estaduais. 

As previsôes econmicas negatives para 2015, e a conducão do equipo 
econôrnlca, sao possiveis focos do crise e ataques da impronsa ao longo do 
toclo 0 ano. 

Heverâ tambm dificuldades corn protestos do movimentos a esquorda, corno 
Passe Livre, MST e sindicatos, que exigirao resposta da Presidéncia do PT. 

cjtcça 
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Cenário PT 2015 

Imprensa e oposicào instituctonal já irilciam Os trabaihos para tentar prejudica 
a lutura candidatura para asucessâo do presidenta Dilma Rousseff. 

As ac5es em torno conclusâo do 5°. Congresso Naclonal do PT podem ocupar 
a pauta pró-ativa do pnmeiro semestre. 

o segundo semestre sera marcado pelas arliculaçSes para as eielcôes 
municipats do 2016, quandoa Presidéncia Nacional do PT demandara motor 
inserçâo regIona'. alem de manter a naclonal. 

R AçOes gerais 
Dosde 2011, corn o objetivo de aproxirnar e construir retacOes sôlidas e de 
conflança entre Ru Facão e a lmprensa, e, consequenternente, corn a 
sociedade, a Anaiftica sistematizou procedtmenos que trouxeram resultados 
Importantes para a Imagern do dirigente, queserâo reprøduEdos em 2015: 

• Aprese 1acaodeardia,ja damidianacisrj pores toe dretamentopara a Presdêitcado 
a setorcIid, 

• Moisarnto permanemed mida. nacionai e regiona, em sistemoonline. p&a empresade 
ctpptq rn&s conpe1ente dopalse polo equipeAnolitka. 

•

	

	 rnpron zecanoIo oona$, or e.rzaço Cc en1roitos 
cololwas o pc(s, tncIusIc lntomclos 

• Prcfuço do breftngse aiertas antes do et1revistas. 

• Iloço porrnano1a corn equlposde assOuOrlado Impruna dogovoino,da crnpanha 
oIeisra edo PT. irsve os estados. 

• Atendirnentodiuto. do domingoa domingo. dasderna8dasde mpreisanociaral e regisi.aL 
• ALoncfrnonto ospocc pore crises, come d Socrrjierla NaoonoI do Frnçes 

• Orgaaço do atedtmemo do tmpresa nos eve1os re'ovates do PT, corns subsiitção ou 
rcorco	 do Em prrss do PT, 

• Atond.monto dIroc.OnCddø lnorrne .çcse 5nlisoscspécIcos pra coir_stas pUto, 
• Eloborac5oe prodc&ode artigos pare gr desvacutoscorno Foiha do S,Pawto, 0 Globoe 

dir cEenedos me Vo,mo 	 FUnC8çQ PersouAbrorno,
C

CCOtJfl I CEJ0 
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• DtiribçEa rplde de lnlorireçe gerais pars olc.o bralleLaso c5rrcspodunte. po froiD 

de wn mailing nacioral paa mas de SO0omalistas. 	 &e em ssiema de errergSnciade rotas dad	 ester.as. fatacimemosetc. 
• Premoçodefonon updi&lo come mids rsronal, cm SSo Pauro , Riodo Ja1r Brsl: 

sgond da prv5idncs desrnonlosdo boa1o, qualiiceçso 
do presdeme naciortaldo PT etc. 

• Produç5odc osludcsota'I lam to sobro	 de PosId6nthde PT. 

• lmeocucaocomjrrtaiss tanlo repOrteres e cotunistas quanto edtores e chafes de grandes 
veicttose courrsias de politkade São Pauo. 8raslae R3o de Jane.to. comoAscà Selanea 
SrgloOAlle, Mro Cctrte. 

• IrlortocucSocom ornallstas do	 d Ptans!o da tpanha ofertorel, da Socrstaa 
Naciortai de Corrircacãodo PT, de dira1ôros regionais edo Portal do PT 

• AepanhamcrtlocrcodenoljcIrIoc nanitøramorrto des to çSesdos princlp; roculo5 
• Encaminhameoe seieçãode peddosdeertireristas 
• Orgsnsação doslIvdados roloarr1o$ corn a nrpror.se rlOfsractonbl, comooCsf4ta Marrh corn 

c Ag&rcie EVE, cafS coma csputa da gr.-ca Rctiics air So Pauo, d4ogoscoma Agrca 
Oloornborg. 

• Acornpanhamert1odopre&4tIedo PT em entrevs1as exclusivas. 
• Orgerzeço doractada du erttrovistas PlflOpOn9ocOmpror 
• Oivuigacão antecpada (sob embargo)de discursos do presidente do PT pa,a grades veicuos 

onhines,

I..L. 
C01cnç5o 

Novo cenário de cornunicação 
A comunicaçao do PT começa a ser reformuhada. Passarn a furicionar 
arilculadarnente a assessorla de Imprensa da PresIdncla Nacional do PT. 
exercida pela Anahitica Comunicacao, a àssessoria especializada de Albino 
Castro. toda a produçao do Portal do PT. pela Pepper. e ainda a equlpe de 
Assessoria da Socretaria Nacional do Comunicaçao. 

Serao fettas reunloes regulares so longo dG 2015, alern da cornunIcaão 
permanenle corn malor diálogo entre as equlpes. A Analitica rnantera seu 
esforço no sentido de maximizar o poder do fogo global das droas higadas a 
Comunlcaço do PT. 

Dentro do piano de inlegracão, a Analitica passou a oferecer aos demais 
grupos alguns dos serviços prestados a PresIdéncla como a "chipagem 
permanente de noticias e a anahise diana de grande midia.

a - .d,. 1,	 I	 zx 
CCuriCd(.SO 
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E
A Comunicação da Assessoria do lmprensa do Presidéneja corn a Portal do PT 
estã sendo ahnhada. corn envio de informes e alertas Sabre situacOes de crise, 
do necessidade de divulgaçao de notas. prionzaçó do Portal para divulgaçao 
de notas ohciais, repasse de entrevistas do presidente do PT, transrniso de 
gravaçOes, do dscursos etc. 

A integracão corn Albino Castro teve inicto corn a envio diana das ferramentas 
(clipagem e anãflse de midia) e deve so dar no dia a Wa. Segundo as 
necessidades do Presjdêncja do PT. 

A assessorla de imprensa da Presidencta e da Comunlcaçao do PT nSo são 
unificaclas, Ao lado da assessona dirota do Presidénci temos Os assessores 
ligados a Secretaria de Comunicaçao. além de uma sérle de pariamentares e 
dirigentes que falarn em name do partido e são reconhecidos pela imprensa 
coma vozes do PT. Os pedidos importantes aos assessores do partido 
geraimenie são encaminhados a assessoria da Presldencia.

C AG 

Diante da descentralizaçao dos assessorias e da conforrnaçaa democratica do 
PT, os jornalislas se aproveitam do fato de muitos darern declaraçoes e 
opinies para apontar contradiçães e ompliar repercussoes negativas, muitas 
vezes para garantr tacos negativos sobre a Presidencla. 

A proposta cia AnaUtica e do ampliaçâo do sua equipe, para oferecer urn 
atendimento profisslonaftzado a todoo PT, corn foco no dia a dia e nos 
momentos de crise. mantendo a separaCao no atendlmento a Imprensa 
especifico para a Presidéncia. 

A assessoria da Analitica se dlspoe a ampliar sua acão, em comurn acordo 
corn a Pros idéncia, produzindo mais notas para alimentaras colunas politices. 

o presidente nacional do PT deverá retorçar sua acào nas redes 5ocIais, corn 
malor integraçao de sua equipe junta a Analltica. 0 site atual do presidente 
nacional do PT também podera sen rerorrnulado. Par causa do forte potenclal 
do impacto do postogens politicas junto a grande midia, a Analitica so propoe 
a coordenar as açôes, 	

a ,.i. I 4J.	 ' 
C,jI1cç.o 
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AçOes 2015 
A Anal/I/ca se propoe a conlinuar a ajudar Rw Pa/cáo a consolidar a magern 
de Iideranca no PT e do personegem piblico do grande role vância no cenbno 
pal (bco neclonal, a/em de reforçar sue boa lmagein na rn/die e Ira baihar na 
reduçáo do denos em femas polémicos. Ag/remus, especilicemenre: 
1. Lava Jato: 
o presldente nacional do PT nâo loi nem serã envolvido em llegafldades 
lnvestigadas pela Operaçao da PF. No entanto, ha uma forte possibilidado de 
a imprensa tentar chamar responsabilidades para a Pros idéncia sobre 
quarquer petista quo venha a set citado nas apuraçoes. Tel lab ocorreu corn 
outros presidentes, como Ricardo Berzoini e Tarso Genro, durante o chamado 
Mensalão. A Assessona da Presidencla propöe se manter absolutamente 
separada. monitorando todos Os casos e assegurando respostas de outras 
areas do PT. Sobre o tema, Rui Falco so se manifestana em casos extremos, 
diante de notas escrilas. A Irnagem do presidente naclonal do PT deve ser 
completamente protegida, preservando, consequentemente, a lnstituiçao da 
Presidencia. Para tanto, é fundamental que o PT tenha uma assessoria do 
imprensa profissionalizada para atuar nesse caso especifico.

'	 ,,j caç$o 

2. Democratlzaçäo da Midia: 

Os donos do meios do comunicaçao e grande parte do espectro partidârio 
Investern na cieslnformaçso generatizada sobre a proposta do PT para rnanter 
os monoponos do setor. Além do Importante trabaihoda Pepper nas redes. a 
Anailtica estmuia pautas especificas sobre o tema, como fez corn a BBC em 
2014, e inslstlrã na publlcação do arilgos do presidente do PT, alOrn de sua 
acao no contato pessoal corn jomalistase veicutos, inclusive na linha de 
delesa acerca das deturpacOes publicadas. 

3. Dofosa do PT o do govemo: 
Corn o acirramento dos ataques 90 PT e ao govemo, a presidente nacional do 
PT devera conceder entrevistas estratégicas. tanto exciusivas quanto 
coletivas delinidas ao tango do ano corn a Analitica, Os discursos escritos do 
presidente naclonal do PT devem ser antecipados sob embargo para 
divulgaçâo prOvia em agendas do noticias, seguindo estrategia definida no 
momento, Ja as notas offciais do partido que chegarem a Analitica doverâo ser 
dlvulgadas em primeira rn3o no Portal do PT. Serã necessbrlo. no entanto, urn 
reforço 09 assessoria do imprensa do PT nacional.

çao 
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4. Antversário de 35 anos do PT: 
OPT prevê celebrar seus 35 anos em Belo Horizonte, unificandoa data corn a 
reaHzaçao de seu Otretorlo Naclonal, no dla 6 próxlmo. A Anafltica prope a 
organlzacao de coletiva do presidente. Odiscurso do anlversario do partldo 
quo o presidente deverá fazer, poderá ser embargado antecipadamente 
mprensa. Pautas relevantes a serem discutidas no anlversário poderào ser 
antecipadas a Anaittica, pare orgaruzaçao de uma entrevista prévia o exclusive 
do presidente do PT, corn conteudo mats aprorundado, a uma agenda 
Internaclonal do repercussào em grandes velculos naclonals. come EFE ou 
France Press ou ainda junto a urn jornal estrange iro. 

5• 50. Congresso Naclonal do PT - II 
A segundaetapa do 50 Congrosso Nacional do Partido dos Trabaihadores 
acontecer em Salvador nos dias 11 a 14 dejunhode 2015. Apesar da paula 
positive. de aprofundarnenlo prograrnatico, a imprensa naclonal deveré rocar 
sue colertura na repercussea da conjuntura, Assim a Analitica considera 
rundamental a organlzaçao e 0 agendamento do entrevistas exciusivas 
prévias, tanto pare impressos quanto pare TV e rdio, e do polo menos urn 
artigo do presidente nos pröxlmos meses. tratando em lernas corno a 
atuatlzaçao do programa partidarlo, aprimoramento da organizaçao partidaria, 
as correntes e o funcionarnentoda democracja no PT, Também é nocessaria 
reallzaçao do coletiva do presidente. antes do evento. em So Paulo ou 
Brasilia, 
Podoni ser avallarias dosde ja algumas possibilidades: Entrovista ao Globo 
News para Mérto Sérgio Conti, ao SBT para KennedyAlencar, entrevista do 
tipo pingue-pongue para a Revista Carla Capital, entrevista do tipo pingue-
pongue para Valor Econ&mico. estlmulacao do materias especiats sobre 0 
tome para AgOncia Reuters, 0 Globo, Fotha e Estadeo, além do Rédlo CBN. 

.., 
C Cu ciç ao 
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6. Elelçöes de 2016 
No segundo smestre de 2015 o PT começa a se organizar para as eteic&es 
de 2016. 0 presidente nacional do PT dee viajar para regiôes estratégicas 
para 0 partido e alavancar as articulaçoes. A Analitica considers fundamental 
articularentrevistas prvias as viagens para velculos regionais, a partirde 
avaliaao de cads possibilidade. e a orgarilar coletivas in loco, 
acompanhando Rui Falcão nas viagens ou so antecipando SU2 chegada, do 
acordo corn sua determlnaço e em acordo corn os dlrelórios locals do PT. 
Antes de cada viagem. a Analitica fara urn eskido das condlço.es de imprensa 
juntoaos veiculos locals e em paralelo s assessorias locals.

canLcao
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• Concillador- Rui Falcâo fidera a negociaçao corn oulrns partidos da 
base. Intemarnente, consegue concihar correntes Enternas. Tai 
caracteristica serã de alta mportäncia no segundo semestre, 

Novas açôes: Web Rui Falcão 
A Analilica se propôe a assumir a producâo e a rnanutençâo do site. 
Facebook e o Twitter do presdente Rui Falco, Sugerirnos a contrataçao do 
urn Jornalista senior experiente em poHtica, que tenha aInda capacidade para 
gerar polo menos urn video por sernana, além do foto do oventos e textos, 

Devernos Implementar rnudança graduals no site e nas redes socials, 
conforme o jornalista se adapter corn a sistema e corn a prpria equipe do 
manutencao.

- Cuco 
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Reforço na Comunicaçao do PT 
Atualmente a assossoria do partido no tern enfrentado as roportagens 
negativas corn a agihdade necessária. A Analitica, quo é a assessona da 
Prosidéncia, não pode se manifestar em muitos casos para no envolver 
diretamente a figura do presidente. Alem disso, na malor pane dos casos. rpão 
tern informaçees para fazer o enfrentamento, Sugoilmos a contratação do 
urn Jornalista senior e urn plono para centrallzaron a assessoria do 
partIdo em Brasilia e Sâo Paulo. Alérn de preparar as resposlas em caso do 
roportagens negativas, a equipe serâ responsdvel por elaborar Os 
posiclonamentos que serão usados nas redes socials e nos demais canais de 
comunicaçao do PT. Nesse sentido, 0 diagnOstico do grupo do comunicaçao e 
que a Agenda PT não consegue responder aos ataquesjustarnente por näo 
ter urn jornalista corn inforrnacao e lrãnsito no partido e na imprerisa pare a 
produço de conteUdo. 0 partido necessita responder corn mais agUidade as 
deni1ncias cia Imprensa alinhada corn a oposiçâo, corn taco lambém na grande 
midia.

cc-e,u4ao 

Gestão de cornunicaçâo do caso Lava Jato 

Cenãnlo 
Os desdobramenjos da Operaçâo Lava Jato (OLJ) podem expor 
negativamonte na impronsa dirigentes e parlamentares do PT. J flcou claro 
que a midia e a arena quo amplifica os ataques que prejudicam a imagern do 
partido Junto a socieiade, seus militantos e apoladores, Pare enfrentar essa 
sltuaçao, a Analitica Comuntcaçao apresenta uma proposta do irabaiho facade 
em comunicaçao e monhtoramento de mldla. 
A assessoria sera assurnida em separado a cia Presidéncia Nacional do PT. do 
modo a evitar a exposiçao ciesnecessania do presidente a mesmo do dirigentes 
supostamerite envoMdos, A Assessoria do Cornunlcaçao do Presidento do PT 
ricania focada em agendas positives. pro-ativas e no cotidiano do partido 
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Sugerj,-,0 reforcar 
a/gun3 atrlbuto3 do 

Combate a Corrupçao. A gestao 
Uopzesien Rut Falcao tern dernons(OdO 

que nào se aIia 
a erros de peIlstas nern lolera a 

corrupç50 como licou 
marcado em todo a epis 0

 Andr& Var905, A POSfura dave set reforcacia ao 
longo cia ano, corn decSara	 do tiPoque flão Condena fl'flguérn corn baseem denuncismo mas que corto da carr qua,j0 existarn maltos 

A Posture 
deve estar sempre atregacia a 

cieVe cia eforma Pofilfca proposla palo PT a tambemao historico 'tlbcj0 dOprdeflle 

Lider pafljdárlo. Rut aI0 oi o principal coordenado, cia carnpaflho 
vJ tO,fr, cia presicienla Dilma a rnanrn excetenle 

relacao corn 0 er-
presi

dent0 Lula, Abtju mao do SLJO carreira Parlamentarascefldent 
cumprir bern sua tarefo. Não pedlu	

carg5 fleni mantem
p
arentos ou afilt,aciog em cargos pUblj5 Agiu corn 

equmb,j0 dianfe cia uma 
crise P'Qjci0 na irnpr 	

corn Supo$t5 divisOes cle correntes a 
p

alo minfstro dos Retaç5 StIStIUC00J5 Pepe Vargas 
para des(er mat ontonffrJ05 Soube lidar corn ataques pesados con cia senadora Maaa SUplicy.

a 

a

• Fot0 cia alto quaEincaq0. Nao monte cumpi promet,d05 descaj0 ails que poderiam the favorece,. poss alto poder do anJjse COfljUfltU(01 se relaciafla bern con a base 
ahacga mosmo 

tempo em quo rnantém at to 
intodocucad corn o Qovamo e 

corn as bases doparj0 Dlsc,	
Rut Pafcão n Oparece con do pirafa em enfr lt95 faz Intorvj05 rozoavej5 cIi 

aparjcoe5 no impten COycitt 
buo born humor e a 

olscia,ieciade corn 
Jornagfstas so 

lriteressa par 5u05 Vidas Pessoais, como anJyersá,.jos a 
doencas Sam O

xcesso do 'ntirnidade 

Respeito e credlbjtade. Nos moment05 de crlticas de peusjas a 
lrnpn	 a prosiciOnt0 do PT sempre frisa quo o reporfanado clove set
respejla0 coma OU!tO trabalhaciore5 ja 4ue r,em semp,.e represenja Os 
PtOPdSItO dos patrôos qua sempre so buscacios cliretamonj0 paj0 em casø cia necessidade A Assessoria de impren50 cia Presiciéncja 
atua de modo a reforcar este perhj 

e 
ewta tOys,. récIamacoe$ para 

iflstancias superiores ao jomatjsta quo PTOdUZ,UO material t'Jao erros Pubticamente mas negocra 
acertos (utu,.os 

Dentro desta abordage 
a assesso0 es4ta PeciIrespaç05 mas estirnula icfejas paraconyites 

-	 cciJG 
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Acöcs: 

• Acompanhar os desdobramentos da OLJ na imprensa e manter Os 
dingentes do partido informaclos just in time sobre qualquerfato :que possa 
repercutir negattvamente para a legenda. seus dirigentes e parlarnentaras. 

• Definir estrategias de acão nas diversas midias (TV, radio, Impresso. elc) 
pam agir na defesa do partido. Esse ponto pode incluir conttos corn 
jornalistas, agendamenlo de entrevistas individuals ou coletwas, 
oferecimento de notas exciusivas etc. 

• Redaçao de discursos e notas oficlais pam aprovacao do partido. 
• Acompanharnento de sessöes de corn lsses no Congresso e envio de 

aIertas sobre even tuals desgastes para 0 partido. 
• Oeflniço, junto corn a direçao do partido, do discurso de defesa da 

legenda. Alinhamenlo desse discurso corn os parlamentares e advogados 
envolvidos no caso para que näo baja conflitos. 

• Interface corn parlarnentares e dirigentes do partido quando for necessarlo 
redigir notas de detesa.

cCiuic.ao 

• Interface corn advogados do parildo para redaço de discursos de defesa, 
atérn de antecipar noticias positivas e negativas. 

• Relacionamenip corn os jornailsias que fazem a cobertura da OLj tanto 
pam responder as denUnclas quanto para obler inforrnaçoes sobre Os bastidores do caso, 

• ProduQäo de artigos. quando pertinente, para Os espacos de opinião. 
• Treinarnento e preparaçao de porta .voz pam eventuals audlencias elou 

coletivas e contatos corn imprensa 
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Contatos 
Luis Henrique Amaral 
Soraya Aggege 
AnaUhco Comunicaçao 
Tel. Ii 25795510 
Cci 1153206206

r1 M 

AW.aril,jj	 irf hr

•	 , 

cicaç1e 

CONVOcAcAO DE ENTREVISrA DE RUt FALCAO E RESPOSTA DE JORNALISrA DO :UOL 

De: Marceto de Atayde Andrade Freire [mailto:rnfreireuolinccoj 
Enviada em: sexta-feira, 4 de dezembro de 2015 11:30 
Para: analiticaanalitjca.jnf.br 
Assunto: RE: AVISO DE PAUlA - PT NACIONAL 

OIá, Soraya, tudo bern? Sou reporter do UOL. Está confirmada a reunião de hoje, nessas mesmas 
diretrizes? Sabe a duraço prevista para a reunião, ou se o Rui prétende falar na entrada? 

Obrigado! 

Marcelo Freire Redator 
Av. Brig. Faria Lima, 1384, 8 andar f 01452-002 f So Paulo 
TeL: 1139149539

Avenida Paulista, 854 - 100 andar 
01310-100 - São Paulo— SP 

+55 11 2579-5520
Www.anajiticainf.br
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A. A 

From: Anailtica fmailto:analitjca@analjtjcajnfbrl  
Sent: quinta-feira, 3 de dezembro de 2015 11:21 
To: Anailtica <analitica@analjtjca.jnf.br > 
Subject: AVISO DE PAUlA PT NACIONAL 

Aviso de pauta 

o presidente nacional do PT, Rul Falcão, reunirá a Comissão Executiva 
Nacional do partido nesta sexta-feira, dia 4 de dezembro, em caráter 
extraordinárjo. A reunião terá inIcio as 14h, na sede do PT em São Paulo 
(Rua Silveira Martins, 132) e será restrita aos membros da direção. 

Rui Falcão deverá atender aos jornalistas em entrevista coletiva, ao final 
da reunião, na prOpria sede do partido. Não e necessário credenciamento 
para a entrevista. 

AnalItica Comunicação 

Soraya Aggege 

11-95320-6123 

NEGOcIAçA0 DE PUBLIcAçA0 DE ARTIGO DE RUI FALCAO COM A DJREçAO DO JORNAL VALOR 

Oi, Luis Henrique 

Tudo bern? 
Vamos adiar para o dia 18 a publicaçao do caderno Cenários, em vista da possibilidade de o Cunha 
renunciar e da decisão do STF esperada pare quarta-feira. Por conta disso, se necessário, é possIvel 
fazer alguns ajustes no texto ate as 15 horas de quinta-feira. 

Abraço e obrigada,

Avenida Paulista, 854 - 100 andar
01310-100 - São Paulo - SF

+55 ii 2579-5520
www. analitica.inf. br

anaiitica@analitjca.inf.br



Celia 

Celia Rosemblum 
Editora Projetos Especiais 

Avenida Francisco Matarazzo, 1500 
Torre New York - 2° andar 
CEP 05001-100-- São Paulo - SP 

Tel: +55(11)3767-1196 
Cel: +55 (11) 98685-6170 
celjarosernbJumvaJoJcombr 
http://www.valorcombr 

Mensagem originaI----
De: Luis Henrique Imailto:iuisJ,enrjgueaflaljtjcajnf 
Enviada em: segunda-feira, 14 de dezembro de 2015 19:16 
Para: Celia Beatriz Rosemblurn 
Assunto: RES: ARTIGO PT 

Oi Celia 

Pode cortar a primeira frase, se puder deixar a segunda e a terceira seria rnelhor. 

Pé biográfico: 

Rui Falcão é presidente nacional do Partido dos Trabaihadores Marcio Pochmann é presidente da 
Fundaçao. Perseu Abramo 

Mensagem original-----
De: Celia Beatriz Rosemblurn [rnflio:CeIia.ROsernblurnvaIOr corn bri 
Enviada em: segunda-feira, 14 de dezembro de 2015 18:22 
Para: Luis Henrique Amaral 
Assunto: RES: ARTIGO PT 

Oi, LuIs Henrique 

Tudo bern? 

Troquei o PAC por 
Programa de Aceleraçao do Crescimento 

E estou em düvida corn a primeira frase do parãgrafo abaixo. Será que näo poderiamos cortar o 
parágrafo?

AvenTida Paulista, 854 - 100 andar 
01310- 100- São Paulo - SF 

+55 11 2 579-5520
Www.analitica.inf br 
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Neste contexto de rebaixamento das possibilidades de crescimento econômico mundial que a 
literatura especializada denominou o capitalismo atual de estagnaçao secular. Nos anos pré-crise, por 
exemplo, a economia mundial cresceu 4,1% em media, ao passo que no perlodo posterior a 2008 
baixou para 2,9% ao ano. Corn isso, a taxa media de crescimento do perIodo após 2008 passou a ser de 
apenas 70% do que ate então se verificava. 

Abraço e obrigada, 
Celia 

Celia Rosemblum 
Editora 

J Projetos Especlais 

Avenida Francisco Matarazzo, 1500 
Torre New York - 2° andar 
CEP 05001-100 - São Paulo - SP 

Tel: +55 (11) 3767-1196 
Cel: +55 (11) 98685-6170 
ceIia,rosembtumvalorcombr 
http://www,valor,cornbr 

Mensagem original-----
De: Luis Henrique Amaral fmailto:luishenrjqueanaJjtjca.jnfbr] 
Enviada em: segunda-feira, 14 de dezembro de 2015 10:28 
Para: Celia Beatriz Rosernblum 
Cc: Pedro Cafardo 
Assunto: Fwd: ARTIGO PT 

Cara Celia, segue o artigo. Estou no celular e nao consigo mexer nele, entäo, por favor, corrigir o norne 
do PAC (estâ escrito Piano de Aceleraçao Econornico, e o certo é Piano de Aceleraçao do Crescimento) 

Obrigado 

Luis Henrique 

De: ruigoethe@gmail.com <ruigoethe@gmail.com > 
Enviada em: segunda-feira, 14 de dezembro de 2015 10:37 
Para: Luis Henrique Amaral 
Assunto: Re: artigo para o valor econômico 

Ok 

Enviado do meu iPhone 

Em 14 de dez de 2015, as 10:10, Luis Henrique Arnaral <luis.henripue@analiticajnf.br> escreveu:	 4 
/jf( 

Avenida Paulista, 854 - 100 andar 
01310-100 - São Paulo - SP

+55 11 2579-5520
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Obrigado Rul 

Vamos fazer a ültima revisäo e enviar 

AbsLH	

F	 i 
Em 14 de dez de 2015, as 10:02, Rui Falcao <ruigoethe gmajcm> escreveu: 

iuts 

0 Marcioja Iiberou 

Rui 

Enviado do meu iPhone 

Em lOde dez de 2015, as 13:17, Luis Henrique Amaral <Puis.henrigue@anatitica.inf.br> escreveu: 

Caro Rui 

Veja abaixo solicitaçäo de artigo do Valor. Ontem 0 diretor Pedro Cafardo me Iigou para insistir na 
importância de vc participar. 0 prazo e muito apertado, mas isso ocorreu pelo fato de eles estarem 
esperando uma resposta do Lula, que acabou sendo negativa. 

0 que vc acha? Vamos participar? Nâo é urn texto fácit, pois precisa de urn vies econômico. 

Abraço LH 

Enviado do meu iPhone 

Inlcio da mensagem encaminhada 

De: Celia Beatriz Rosemblum <Celia.Rosernblum valor.com.br > 
Data: 8 de dezembro de 2015 16:02:21 BRST 
Para: " I u is.henrjpue@anajjtica inf br' <luis.henrjgueanaIjtjcajnfbr> 
Assunto: artigo para o vabr econömico 

Olá Luls, 

Tudo bern? 

Como faz todos Os anos, C Valor vai publicar em dezembro urn suplemento especial 
que tern 0 objetivo de traçar alguris cenários para 2016. Nesta ediçao a ideia é 
apresentar diferentes pontos de vista . sobre as possibilidades de se obter urn 
consenso politico que permita a retomada da confiança no pals. Para isso, estamos 

Avenida, Paulista, 854 - 10° andar 
01310-100 - São Paulo - SF

+55 11 2 579-5520
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solicitando aos representantes dos principals partidos urn artigo que avalie 0 quadro 
atual e aponte possIveis caminhos para recolocar o pals na rota do desenvolvimento 
no curto prazo. Consideramos que a visao do Rui Falcão é fundamental para esse 
projeto e gostariamos muito de contar corn urn artigo dele. 

Prazo (apertado): ate o dia 11/12 corn possivel extra ate dia 14 pela rnanhã 

Tarnanho: 6 mit caracteres, corn espaços 

A questao central, que estamos fazendo aos representantes dos principals partidos 
(PT, PSDB/Aécjo, PMDBfTemer, PSB/Beto Albuquerque, Rede/Marina, DEM/Caiado, 
PSD/Kassab, PDT/Ciro Gornes): 

Qual é o consenso politico possIvel para destravar a crise institucional e 
reconpuistar a confiança do investidor no Brasil? 

Será que voce poderia, por favor, encaminhar esse pedido e dar urn retorno assim 
que possIvel? 
Estou a disposiçao para esciarecer posslveis dUvidas. 

Abraço e obrigada, 
Celia 

dmageOO2.gif.

Celia Rosemblum 

Editora 

Valor Econômico S/A 

Avenida Francisco Matarazzo, 1500 

Torre New York - 22 andar 

CondomInio Agua Branca 

CEP 05001-100 - São Paulo - SP 

Tel: +55 (11) 3767-1196 

Cel: +55 (11) 98685-6170 

Avenida Paulista, 854 - 10 0 andar
01310-100 - São Paulo - SP 

+55 11 2579-5520
www. analitica.inf. br

analitica'@analjtjca.jnf. br



celia.rosembjumvaJorcOmbr 

http://www.vaor.combr  

ATENDIMENTO DO JORNAL "0 TEMPO" DE MINAS GERAIS 

De: Soraya 
Enviada em: segunda-feira, 21 de dezembro de 2015 14:37 
Para: 'rui falcao' <ruigoethegmf corn> rfalcao@uol.com.br  
Cc: 'Luis Henrique'	 campos13@gmajl.com 
ssunto: Entrevista '- Demanda 0 Tempo 

Rui, 

para seu conhecimento, segue dernanda de 0 Tempo, de Mirias. lena que sen por telefone, ate a próxima terca, 29. 

Caso no queira agora, ha a possibiUdade de definirmos urn artigo seu no próximo ano. 

Urn braço! 

Soraya 

De: Fransciny Alves [fflaiIto:fransciny.ferrejraotempo corn bni 
Enviada em: segunda4ejra, 21 de dezembro de 2015 14:10 
Para: 
Assunto: Entrevista - Demanda 0 Tempo 

El Soraya, tudo bern? 

omo conversamos, sou reporter do jamal 0 Tempo, de Belo Horizonte, e gostarfamos de 
entrevistar o Rul Falcâo sobre Os principals assuntos politicos do pals. A entrevista seria publicada, 
além no Tempo, no Jamal Super NotIcia (a mais vendido do pals). 

Devido a agenda apertada e a tempo corrido dele, será que conseguiriamos realizar a efltrevista por 
telefone? A entrevista duraria entre 20 a 30 minutos. Quanto ao horánio, seria a que fosse meihor para 

Avenjda Paul ista, 854 - 100 andar 
01310-100 - São Paulo - SP
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ete. De manhã ou de noite, talvez ete fará urn trajeto de uma cidade para outra e tenha tempo, fica a 
escolha dele. 

0 deadline é ate 29 (terça-feira) de dezembro. Você crê que é possIvel? 

Conversei corn o meu editor, e infelizmente (muito infelizmente), no conseguirnos ir a São Paulo ou 
Brasilia. 

Você pode me encontrar nos telefones abaixo e no celular: (31) 9 8978-0814. 

Muito obrigada, 

Fransciny Alves 
Editoria de politica 
fransclny.ferrelra@oternpo.Com .br 
(31) 2101-3916 / 3917 

L. - -	 - 
_______	 --.-==. 

uly J i:- 
ulhä F!Q 

______	 FTT. 
- M&& if ic.w' Lt	 -L	 .

Ma j or grupo de midia impressa de Minas Gerais 

Av. Babita Camargos, 1645 ' Cidade industrial 
Contagem • MG • CEP 32210-180 
otempo.com.br 

ORGANIZAçAO DE ENCONTRO DE RELACIONAMENTO ENTRE RUI FALcA0 E 0 EDITO DA FOLIIA DE 
S.PAULO, FABJO ZANINI 

De: Soraya <sorayaaggegeuol.corn.br> 
Enviada em: sexta-feira, 18 de dezembro de 2015 14:12 
Para: rfalcao@uol.com.br ; 'rul falcao' <ruigoethe@gmail.com >; campos13@gmail.com 
Cc: 'Vera Claudino' <vera.claudino@ pt.org.br>; 'Luis Henrique' <Iuis.henriqueanalitica.jnf.br > 
Assunto: Visita editor do Caderno Poder 

Rui e Cam pos, 

Como combinados, confirmei corn Fábio Zanini, editor de Poder da Fotha, café na sede do PT em SP 
para a próxima terça, as 1Th30. 

Urn abraco!

Avenida Paulista, 854 - 100 andar 	 jj 
01310-IOU - São Paulo - SF 

+55 11 2579-5520 
www. analitica.inf.br  
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Soraya Aggege
1	 sor 

/4I p 

EXEMPLO DE PLANEJAMENTO TATICO DE COMUNICAçA0 

De: Soraya <sorayaaggegeuoI.corn.b> 
Enviada em: sábado, 5 de dezembro de 2015 11:23 
Para: 'Luis Henrique' 
Assunto: ENCAMINHAMENTOS - RUI FALCAO 

01, LH, 

Seguem as pendências ref evantes já encaminhadas para o Rul durante as 
mm has folgas: 

• Visita do Fábio Zanini, novo editor de Poder da Foiha, ao Rui. Camposjá está 
avisado, mas é preciso cobra-b para acertar urn horário nesta semana para Rui 

recebê-bo em urn cafezinho no PT em SP. Campos ma rcando é so ligar parao 

Zanini, que já está avisado que vc acompanharia a conversa relacionamento. 
Os fones do Zanini são: 11-3224-3303 e 11-97306-0965. 

• Temos mais urn pedido do Roda Viva para o Rui, e ficou acertado de 
escoihermos toda a bancada de entrevistadores, caso ele se decida. Mas 
ele nâo quer ejá expbiquei a eles que não temos possibilidade de 
agendamento. Caso Rui mude de ideia, o contato acertado para a escoiha 
da bancada e outros detaihes é Dma Amendola, coordenadora de 
produçao dejornalismo da TVCuItura, fones 2182-3476 e 96300-0650.] 

• 0 Mario Sérgio Conti também foi recusado, mas está bern aberto, caso 
Rui deseje ir ao programa dele. Rui ficou de marcar nova data, porque 
gosta dele e do programa. Casb precise, o celular dele é 99779-2307 e 
2539-8449, além do próprio Gbobo News. 

Avenida Paulista, 854 - 100 andar
01310-100 - São Paulo - SP
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AGENDA ABERTA COM IMPRENSA, PARA SEGUI4DA-FEJRA: 7/12 - Reunio corn 
Centrals Sindicais e movimentos sociais no Sindicato dos Engenheiros (Sao Paulo) 
a partir das 11 horas. 

Beijos! 

ORGANIZAçAO DE ENTREVISTA DE RUI FALCAO COM REVISTA VEJA 

De: Soraya <sorayaaggegeuoI.com .> 
Enviada em: quarta-feira, 2 de dezembro de 2015 12:58 
Para: 'Luis Henrique' <luis.henriqueanaIitjca.jnf.> 
Assunto: ENC: PEDIDO REVISTA VEJA 

LH, vc fala corn o Márcio? 

De: Ruj Falcao frnaiIto:ruigoethegmajj corn] 
Enviada em: quarta-feira, 2 de dezembro de 2015 12:31 
Para: Soraya <sorayaaggegeuol.com > 
Assunto; Re: PEDIDO REVISTA VEJA 

Fale corn o Marcio 

Enviado do meu iPhone 

Em 2 de dez de 2015, as 11:15, Soraya < sorayaaggegeuoJ.com br> escreveu: 

Rui, 

Segue, para sea conhecimento, demanda da Revista Veja. Hugo marques pergunta quanto 0 PT pagou 
a Pepper em 2014. 

De: Redaço PT Brash [mailto:redacaoptbrasjp@Rmajl.coml  
Enviada em: quarta-feira, 2 de dezembro de 2015 10:55 
Para: Soraya Aggege	 Luis Henrique <IuishenrigueaanaIjtjca.jnfbr> 
Assunto: Fwd: PERGUNTAAO PT 

Born dia, pessoal, segue demanda da Veja. 

Abs

Avenida Paulista, 854 - 100 andar 
01310-100 - São Paulo - SP
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Mag&a 

- Mensagem encaminhada 
De: Hugo Cesar Marques 
Data: 2 de dezembro de 2015 09:20 
Assunto: PERGUNTAAO PT 
Pa ra:	 <giageIa59gmajlcom>, 'redacaoptbrasjIgmajf" 
<redacaoptbrasiIgmaj(.co> 

Caro Magela, conforme conversamos pelo telefone, segue a pergunta ao PT: 

- Quanto 0 Partido dos Trabaihadores pagou a empresa Pepper Interativa no ano de 2014? 

Hugo Marques 

Revista Veja 

(61) 3315.7542 

(61) 9214.3098 

ORGANIzAçA0 DE ENTREVISTA DE RUI FAICAO COM A REVISTA isioE 

De: Soraya <sorayaaggegeuol.com .> 

Enviada em: qua rta-feira, 2 de dezembro de 2015 09:53 
Para: 'Rui Falcao' <ruigoethe@gmail.com >; rfaicao@uol.com.br 
Cc: 'Luis Henrique' <Iuis.henrique@analjtica.inf.br>; campos13@gmail.com 
Assunto: Pedidos lsto'é e Estado 

01, Rui, 

Para seu conhecjrnento, seguem pedidos de entrevistas da Ist&é (jã sugeri que participem da próxima 
cotetiva) e da Ana Fernandes, da Agenda Estado. A Ana tern duas questôes para especiais, como 
seguern abaixo. 

De: Mel Gallo [rnailto:mel.gaflojstoe.comr 
Enviada em: terca-feira, 1 de dezembro de 2015 17:42 
Para: sorayaaggegeuoI.com . 
Assunto: Entrevista - Rui Falcäo 

01, Soraya! 

Tudo born, querida?

Avenida Paulista, 854 - 10° andar 
01310-100 - São Paulo - SP

+55 11 2579-5520
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Como conversamos, te escrevo para solicitar uma entrevista corn o presidente Rul Falco, para a 
Revista lstoé desta semana. Estamos fazendo uma matéria sobre o posicionamento do PT corn 
relação as investigaçöes da Lava Jato e a mudança de postura adotada frente a condenação do 
senador Delcidlo do Amaral. 

Podemos realizar a entrevista par telefone ou pessoalmente, em Brasilia. 

Sigo no seu aguardo. Meu prazo é ate quinta-feira. 

Desdejá, obrigada. 

Atenciosamente, 

Mel Bleil GaHo 
IW1J RepOrter 

Revista lstoé 
61-3321 1212 

ORGANIzAcAO DE ENTREVJSA DO PRESIDENTE DO PT COM 0 JORNAL 0 ESTADO DE S.PAULO 

De: Ana Paula Godoy Fernandes [niailto:ana.fernandesestadaocom1 
Enviada em: terça-feira, 1 de dezembro de 2015 17:54 
Para: soravaaggegeuoj.co• 
Assunto: PEDIDO - Rui - especiais fim de ano 

So, tudo born? Como falamos, eu estou corn duas especiais de fim de ano que seria muito importante 
ter alguma fala do Rui. Será que ele consegue me atender pelo telefone ate sernana que vern? Seria 
alga rápido. As pautas: 

1) Reeleiçao Haddad - qual a importância estratégica da reeleiçäo do prefeito da major 
cidade do Pals? Coma o partido pode veneer a crescente onda de antipetismo e evitar 
que isso atinja ainda mais a figura do prefeito no momento da eampanha? A reeieiçAo 
de Haddad pode ajudar o PT a sair da mare de más notIcias no cenário federal: 

2) Campanhas em 2016 sem doaçâo empresarial - qual a situação dos caixas dos 
principals diretórios após a onda da Lava Jato que tirou a recurso de empresas? Qual 
vai ser a estratégia? As doaçoes individuals terAo potencial? (Nessa seria legal também 
falar corn o Macedo, será que rolaria?) 

Valeu, So. Me confirma se recebeu? 

Bjs,

dl 
Avenida Paul ista, 854 - 100 andar 

01310-100 - São Paulo - SP
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Ana Fernandes PolItico Agéncia Estado 
Tel.: +55 (11) 3856-2061 

Cel.: +55 (11) 99346-0926 
www.ae.com.br 

Av. Prof. Celestino Bourroul, 68 
02710-000 - São Paulo - SP - Brash 

AENCIA broadcast	 'ESTADO 

ELABORAçAO E DIVULGAçA0 DE NOTA OFIC(AL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES 

De: Anailtica <anaHtica@analitjca.inf.br > 
Enviada em: quarta-feira, 25 de novembro de 2015 18:12 
Para: luis.henrique@analftica.jnf.br; Erica Benute' <erica.benute@analjtjca.jnf.br>; 'Reni Tognonr 
<reni@anaiitica.inf.br>; 'Soraya' <sorayaaggegeuoJ.com .r> 
Assunto: Nota oficial do PT - 25.11.15_igual ao site 

NOTA OFICIAL DO PT 

o presidente Naciorial do PT, perplexo corn os fatos que ensejaram a deciso do Suprerno 
Tribunal Federal (STF) de ordenar a prisão do Senador DelcIdio do Amarat, tern a dizer o 
seguinte: 

1-Nenhuma das tratativas atribuidas ao senador tern qualquer relaçao corn sua atividade 
partidaria, seja como parlamentar ou como simples fihiado; 

2- Por isso mesmo, o PT nâo se julga obrigado a quatquer gesto de sohidariedade; 

3-A presidência do PT estará convocando, em curto espaço de tempo, reuniâo da Cornissâo 
Executiva Nacional para adotar medidas que a direçâo partidária julgar cabIveis. 

Brasilia, 25 de novembro de 2015. 

Rui Faicâo 

Presidente Nacional do PT	

4j 
Avenida Paulista, 854 - 100 dar

01310-100 - São Paulo— SP 
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ATENDIMENTO DE PEDIDO DE ENTREVISTA DO PRESIDENTE DO PT PARA A REVISA EPocA 

De: Soraya <sorayaaggegeuoI.com .r> 
Enviada em: sexta-feira, 23 de outubro de 2015 16:36 
Para: 'Rul Falcao' <ruigoethe@gmajj.com >; rfalcao@uol.com.br 
Cc: campos13@gmail.com ; 'Luis Henrique' 
Assunto: ENC: Posicionamentos sobre Dilma e Cunha 

Oi, Rui, 

segue pedido de Epoca, apresentado a Cornunicacâo em BSB, para elaboraço de urn quadra corn as 
35 partidos. No se trata de entrevista, mas de resposta institucional do partido. Sugiro as seguintes 
respostas e aguardo seu retorno: 

1. 0 partido é a favor ou contra o impeachment de Dilma? 
Ficou obvio que não ha base legal para impeachment. 0 que ha são formas de 
golpismo, de inconformados corn as resultados da umas. TerAo que aguardar ate 2018 
para as eleiçôes. 

2. 0 partido é favorável ou contrátio ao afastamento de Eduardo Cunha da presidéncia da 
Cãmara? 
0 PT considera que as instáncias adequadas, como o STF, a PGR e a Comissâo de 
Etica da Câmarajá estâo avaliando devidamente a situaço de Eduardo Cunha. 

Abraço! 

Soraya 

De: Redação PT Brash [mailto:redacao,tbrasj,gmajIcom 
Enviada em: sexta-feira, 23 de outubro de 2015 15:50 
Para: Soraya Aggege <sorayaaggege uol.com.br > 
Assunto: Fwd: Posjcionarnentos sobre Dilma e Cunha 

Mensagern encaminhacla ----------
De: Rodrigo Capelo Nunes - Online Revista Epoca - Editora Globo <rcapelo@edRIobo.com.br > 
Data: 23 de outubro de 2015 15:45 
Assunto: Posicionamentos sobre Dilma e Cunha 
Para: "redacaopthrasjIgm ii corn" 

Caros, tudo bern? 

Aqui é o Rodrigo Capelo, reporter da POCA. Conversel ha pouco corn-a Fabricia par telefone. 

Avenida Paulista, 854 - 100 andar 
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Preciso, do PT, posicionamentos oficials sobre dois assuntos: 

- 0 partido é favorável ou contrãrio ao processo de impeachment de Dilma Rousseff? 	 pc

-0 partido é favorável ou contrário ao afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câma?

	

1	 _j 

Estou pedindo dos 35 partidos as respostas para essas duas perguntas. A prirneira, mesmo que óbvia 
no caso do PT, também é importante para montar a quadra. 

Obrigado! 

ORGANIzAçA0 DE AGENDA DE ENTREVISTAS DO PRESDENTE DO PT, RUI FALCAO 

De: Soraya <sorayaaggegeuoj.corn.r> 
Enviada em: terça-feira, 6 de outubro de 2015 10:25 
Para: 'Rui Fatcao' <ruigoethegmajl.com>; rfalcao@uol.com.br 
Cc: campos13@gmail.com; 'Luis Henrique Amaral' <Iuis.henriqueanaIjtjca.jflf> 
Assunto: Agenda de imprensa 

Rui, 

Tudo bern? 

Como combinado, iniciei o agendamento corn imprensa paravc, como me orientou 
Campos, para após o feriado. Fechado, ternos a seguinte: 

Rede TV - Amanda Klein, dia 15, quinta, as 15h45 no estádio da TV em São Paulo 
para gravação. 

Foiha de S.Paulo - Entrevista de Segunda, corn Cátia Seabra (que ficou de convidar 
a Natuza Nery, quejá está em São Paulo), para dia 15, quinta, pela manhã, em So 
Paulo. Publicaçao seria dia 19/10. 

Para sua avaliação. temos ainda as seguintes possibilidades encaminhpda& 
dependendo de seuretorno: 

Valor Econôznico (Podernos acertar, corn reporter que estiver em São Paulo ou 
corn Braslia, corno Andrea Jubé ou Raymundo. Também ha a possibilidade de acertar 
corn Malu Delgado, que tern feito frilas para o Valor). 

El Pals Brasil (Temos pedido antigo, podemos acertar cam Flavia Marreiro, editora 
de Poiltica) 

BBC Brasil (Temos pedido de Tatiana Farah) 
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• Agenda EFE (Podemos acertar corn Eduardo Daves, em Brasflia) 

• Revista Carta Capital ( Podemos acertar corn Sérgio LIrio) 

• Rede BrasH Atual (Temos pedido antigo e podemos acertar corn Eduardo) 

• EstadAo (Ternos pedido antigo de Ricardo Gaihardo, para urn balanço do ano e 
outros temas especIficos, mas podemos acertar pauta de interesse definido) 

• Dependendo de sua disposiçao, podemos ainda chamar uma coletiva corn 
correspondent( internacionajs para tratar de ternas da area, como situaçâo e 
projeçöes do PT, análise da conjuntura nacional etc. 

Veja o que vc acha de cada sugestão? 

Urn abraço! 

Soraya Aggege 

ATENDIMENTO A JORNALISTA DA FOLHA DE S.PAULO 

De: Luis Henrique finaJJto:iuis.henripueanaIjtjcaflfb] 
Enviada em: sexta-feira, 21 de agosto de 2015 14:33 
Para: 'rfalcao <rfalcao@uot.corn.br>; 'ruigoethe' <ruigoethegrn ii com> Soraya 

campospt13gmajI.corn; luis.henrjpueanaljtjcainfbr 
Assunto: Rul, porfavorveja see essa a linha: 

Cara Andreia, segue nossa resposta, que deve ser atribuida a assessoria de imprensa do PT: 

A assessoria juridica do Plainda no teve acesso as citadas declaraçoes, logo, näo podemos cornentâ-
las na sua totalidade. 

Mas podemos adiantar que a relaço do PT corn o senhor Cortegoso é de cliente e prestador de 
serviços. 

As despesas das campanhas da presidenta Dilma Rousseff, em 2010 e 2014, foram pagas corn verbas 
do próprio partido, sem a utilizaçâo de intermediárjos. Todas as despesas foram realizadas por 
intermédlo de transaço bancária, utilizando recursos do : p t0, contra a emisso de notas fiscais e 
a comprovaçâo dos serviços. 

Destacamos ainda que todas as doaçôes recebidas pelo partido aconteceram estritamente dentro dos 
parâmetros legais e foram posteriormente declaradas a Justiça Eleitoral. 
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Att. 

Luis Henrique

'a 
corunicço car rtva

suPoy(cP.L 

r ,/"118 

/	 _j 

Luis Henrique Ainaral 

Al. Santos, 2480 - ci. 91 - Cerqueira César - SP 

(ii) 2579-5510 / 2579-5520 

(11) 95320-6206 

www.analjtjca,jnf.br 

De: Clipping <empauta-rnail@ernpauta.com > 
Enviada em: quinta-feira, 15 de jar eiro de 2015 07:02 
Para luis.henrique@analjtjca.inf.br  
Assunto: Clipping Midia Nacional - PT J 15.01.2015 

Coiunicaça COFOt'Uv 

EXEMPLO DE CLIPPING (RECORTE DE NOTICIAS DE INTERESSE DO PARTIDO DOS TRABALHADORES 
PUBLICADAS NA IMPRENS NACIONAL) 

Acesse o conteüdo online 

)' CIiue aciui oarp ler a inteQra do dirping em PDF 

Rui Falcão 

Jornais Nacionais 

15/01/2015- 0 Globo / BR - PT não deve pedir mandato de Marta se ela deixar o artido - Pals 

POT e Paulinho da Força já iniciaram conversas corn senadora Fernanda Krakovics femanda(bsb.oglobo,combr 
-BRASILIA- Mesmo corn os dirigentes do parti... 

Avenida Paulista, 854 - 100 andar	 j 013 10-100 — São Paulo - SP 	 el/i 
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Lula 

Jornais Nacionais 

1510112015 - Valor Econômico / BR - Para S&P. nova eguipe precisa de a poio politico - Finanças 

Por Sergio Lamucci De Washington Os sinais emitidos peta nova equipe econôrnica brasileira marcam uma 
mudança importante em relaçao a gestão anterior... 

15/01/2015 - Valor Econômico / BR - Ribamar Oliveira - Ribamar Oliveira 

Mudanças no Siafi para melhorar o gasto Por Ribamar Oliveira 0 Tesouro Nacional vai fazer mudanças 
ignificativas no seu sisterna eletrônico de registr... 

15/0112015 - Valor Econômjco / BR - ldeia de Levy para taxar PJs Ia deu errado em 2005- Capa 

Por Ribarnar Oliveiraj De Brasilia Em 2004, o governo do ex-presidente Luiz lnácio Luta da Silva tentou aumentar 
a ributaçao dos conhecidos PJs, pro... 

1510112015- Folha de S. Paulo I BR - Petrobräs paqou R$ 7 bi a menos em tributos - Corrida 

A Petrobras deixou de recolher pelo menos R$ 7 bilhOes em tributos federais nos Ciltimos trés anos, beneficiada 
por uma lei feita sob medida para a corn... 

15/01/2015 . 0 Globo / BR - Agêncja de clagsificacão S&P nâo vai mudar a nota do BrasH este ano Economia 

Mas ressalta que sinais cia nova equipe nâo bastam para manter grau de investimento A agenda de classificacao 
de risco Standard & Poor's (S&P) nao pre... 

15/01/2015 - 0 Globo / BR - Esforco concenfrado - Economia 

DISCURSO DE AUSTERIDADE Medidas anunciadas pela equipe econômica equivalem a quase 50% da meta 
fiscal do ano Martha Beck Corn apenas 15 dias no cargo,... 

15/01/2015 - Brasd Econômjco / BR - Petrobras devolve ültima area de 10 leilão da ANP - Brash 

Rodada de licitaçOes que pOs firn ao monopólio estatal termina sem qualquer produção de petrôleo ou gas. 
Campo de Guaiamá faz parte de 11 projetos devo... 

João Vaccari 

Jornais Nacionais 

15/01/2015 - 0 Estado de S. Paulo / BR - Coaf ye operacão suspeita na Bancoop, din g Ida or Vaccari - Capa 

Relatório do Conseiho de Controle de Atividades Financeiras (Coat) entregue a Operaçao Lava Jato registra 
movimentaçao suspeita de R$ 18 milhOes, em... 

15/01/2015 -0 Globo / BR - Merval Pereira - Mervat Pereira 

Falta urn A prisao de Nestor Cervero, ex-diretor da area Internacional da Petrobras indicado pelo PMDB, coloca 
na cadela o segundo dos trés ex-diretore... 

Dilma Rousseff 

Jornais Nacionais
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15/01/2015- Valor Econâmico / BR - Reajuste extra de energia puxa inflacão no 10 trimestre - BrasH 

Por Leandra Peres e Rafael Bitencourt I De Brasilia 0 impacto da nova polItica de reajustes das tarifas de energia 
elétrica sabre a inflacao se estend... 

15/01/2015 - Valor Econômjco / BR - Preferéncia a produto brasileiro de pende de sancão de Dilma - Bril ,/i 19 
-	 I	 '4J	 J Por Daniel Rittner I De Brastha A presidente Dilma Rousseff tera que decidir, nos próximos dias, se eva ownao 

adiante uma deja de sua 'velha' equl... 

15/01/2015 - Valor Econôrn,co I BR - Maria Clara R. M. do Prado - Maria Clara R. M. do Prado 

A inflaçao e o ajuste fiscal Corn inflaçao acima de 6% em doze meses (medida pelo IPCA) e déicit pblico em 
torrio de 6%, considerando o criteria nomin... 

15/01/2015 - Foiha de S. Paulo / BR -• Dilma tenta falar corn Presidente do pais desde sexta - Cotidiano 

A presidente Dilma Rousseff pediu na sexta-feira passada para coriversar por telefone corn o presidente 
indonesio Joko Widodo, segundo apurou a Folha. A.. 

15/01/2015 - 0 Estado de S. Paulo / BR - ttadad nomela 3 amipos do fliho coma assessores- Metrópole 

Recérn-formados em Direito receberâo salário de R$ 3,3 rnil em cargos cornissionados; Prefeitura diz que 
amizade nâo influencjou Luiz Fernando Toledo 0 p... 

15/01/2015 - 0 Estado de S. Paulo / BR - Forum dos Leitores - FOrum dos Leitores 

FOrum dos Leitores GOVERNO DILMA Ajuste econOmico 0 governo Dilma Rousseff finalmente parece ter 
descido do palanque eleitoral e começa a cair na real... 

15/01/2015 - 0 Estado de S. Paulo! BR - Dora Kramer - Dora Kramer 

Dora Kramer Professor aloprado E a veiha, banda, mas imprescindivel liçao que politico born no rarno nSo 
dispensa: a esperteza quando é muita vira bic... 

15/01/2015-0 Estado de S. Paulo / BR - 0 Enem e a Pátria educadora - Notas & lnformacoes 

Os nümeros do Exame Nacional do Ensino Médio (Enern) de 2014 mostram a importancia do slogan escolhido 
pela presidente Dilrna Rousseff para seu segundo 

15/01/2015 - 0 Globo / BR - rpsjdente do BB substitujrá Coutinho no BNDES - Economia 

Bendine foi coovidado em riovembro, mas so agora aceitou. Ex-secretárjo da Fazenda deve ir para o Banco do 
Brasil.Gabriela Valente Luiza Dame o presid,.. 

15/01/2015 - 0 Estado de S. Paulo! BR- As pedaladas e a LRF - Notas & lnforrnaçoes 

Ao recomendar a convocação de 14 autoridades do governo Dilma Rousseff para que expliquem os sistemOticos 
atrasos no repasse de recursos do Tesouro pa... 

15/01/2015 - Correio Braziliense / BR - Brasilia-DF - Brasilia-DF 

por Denise Rothenburg Guerra a "porteira fechada" Depois de perderem pastas que consideravam importantes, 
como Educaçao, petistas fazem core na Esplan... 

15/01/2015 - Brash EconOmica/ BR - Executjva do PMDB puebra tradicâopara apoiar Cunha - Brasil 
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Foi a primeira manifestaçao em momentos de eleiçao no Congresso em peto menos 15 anos. Nota de apoio, 
porém, não cita o nome do deputado fluminense qu... 

Temas de interesse 

Jomais Nacionais 

15/01/2015. 0 Globo / BR - PT guer manter boas relaöes corn Marta Su glicy e nSo Dretende reaver seu mandato, em case de salda- Pals 

Pégina 8... 

15101/2015. Correlo Braziljense I BR - Correio Econômjco - Correlo EconSrnjco 

Nada, nem mesmo o an0ncio de aumer,to do impostos e da energia elétrica, que havia negado corn todas as 
forças durante a campanha eleitoral, mereceu uma... 

15/01/2015. 0 Globo / BR - MP Eleitoraj pede cassacão de oito deputados doRio - Pals 

Eleitos em outubro, eles respondeni por captaçao e gastos ilicitos durante a campanha A Procuradoria Eleitora! d 
Rio pediu ontem a cassação de oito d... 

15/01/2015 - Brash Econémico I BR - Alckmin admite raclonamento . Brasil 
Apos negar por quase urn ano, governador tucano assume que ha restriçöes no abastecirnento de São Paulo. 
Especialista diz que falta transparencia nos nO... 

Colunas 

Jornais Nacionais 

15/01/2015- Folha de S. Paulo / BR - Monica Bergamo . MOnica Bergamo 

CABEQA DE JUIZ Ao marcar as primeiras audiências de julgamento dos envolvidos no Operaçao Lava Jato para 
fevereiro, o juiz federal Sergio Moro, quo va.. 

15/01/2015- Folha de S. Paulo I BR - Painel - Painel 

Vera Magalhães Como está fica Dilma Rousseff decidiu ontem manter, por ora, as cCipulas dos trés principais 
bancos pOblicos federais. Corn isso, Lucian.., 

15/01/2015 - 0 Estado de S. Paulo / BR- Direto da Fonte - Direto do Fonte 

SONIA RACY Sintonia Voltou a vida, em Brasilia, hábito quo, nos ültimos 10 anos, havia praticamente 
desaparecido: os almoços de trabaiho do trio centr... 

15/01/2015 - 0 Globo / BR - Ancelmo Gois - Ancelmo Gois 

Ancelmo Gois Genoino contra Tancredo Hoje se completarn 30 anos da eleiçao de Tancredo Neves, passo 
importante no redemocratizaçao Ele derrotou, no co... 

15/01/2015- Correio Brazitiense / BR - Nas Entrelinhas. Nas Entrehinhas 

Terne-se que. na prisao, CerverO recorra a delaçao premiada, como 0 ex-diretor de Abastecimento do Petrobras 
Paulo Roberto da Costa e o doleiro Alberto.., 
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15/01/2015 - Brash EconOmico/ BR - Mosaico Politico- Mosaico Politico 

Mosaico Politico Gilberto Nascimento Corn Leonardo Fuhrmanri A OPOSIçA0 SE MOBILIZA Passada a derrota 
eleitoral, a PSDB começa a se organizar na oposiça... 

JornsNacionais	
/2o 

15/0112015 - Valor Econâmico / BR - epe Vargasabre diálogo corn etistas insatisfeitos - Politica 

Raquel Ulhôa e Andrea Jubé De Brasilia Lideranças do PT no Senado cobraram do ministro da Secretaria de 
Relaçôes Institucionais (SRI) da Presidéncia d... 

15/01/2015 - Valor Econômico / BR - PMDB endossa "candidatos das bancadas" - Politica 

Congresso - Em reacao ao Planalto e ao PI.cipuIa formaliza apoio a nomes próprios para Câmara e Senado Por 
Raquel Uhôa e Raphael Di Cunto De Brasi... 

15/01/2015 - Valor Econômico I BR - Contas de deputados do Rio são puestlonadas - Poiltica 

Par Renata Batista Do Rio A Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro abriu processo contra oito 
deputados eleitos em outubro - quatro teder... 

15/01/2015 - Valor Econômico / BR - Kassab articula criapão do PL ara atrair intè prantes da onosicäo - Potitica 

Por Carmen Munari De São Paulo Em fevereiro ou no rnãximo em marco, mais uma legenda ingressa corn• 
pedido de registro. 0 Partido Liberal, a 33 sigla 

15101/2015 - Valor EconSmico / BR - César Felicio - Cesar Feljcio 

Urn amanhã que nunca existlu "Que o.dia nasça linda pra todo mundo amanhã. Urn Brasil nova e corn a 
rapaziada esperta r', disse Cazuza, para a deliria das... 

15/01/2015- Valor Econômico / BR - Cerverd e oreso nor traflsferjr bens para parentes - Politica 

Judiciàrio Executivo tentou ainda resgatar piano de previdéncia Par Leticia Casado e André Guilherme Vieira De 
Curitiba e São Paulo Dais meses depoL. 

15/01/2015 - Folha de S. Paulo / BR - Vitória de Tancredo para a Presidêncja com pleta trinta unos - Poder 

Ex-governador de Minas venceu a disputa contra Maluf par 300 votos de difereriça A vitória de Tancredo Neves 
(PMDB) na eleiçao indireta a Presidência 

15/01/2015 - Folha de S. Paulo / BR - CNJ ordena reajuste automético para u1zes - Poder 

Tribunajs estaduais nao dependerao mais de aprovaçâo de lei pelas Assemblehas para aumentar Os salários Medida foi autorizada pelo conselho apôs publi... 

15/01/2015 - Folha de S. Paulo / BR - Procuradoria no Rio guer cassacäo de diplomas de oito deputados - Poder 

DO RiO - A Procuradoria Regional Eleitoral do Rio pediu nà Justiça a cassação do diploma de oito deputados 
federais e estaduais eleitos no Estado. Ele... 
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15/01/2015 - Foiha de S. Paulo / BR - Temer neqa gue PMDB tenha feito convite a Marta para se filiar a sigla - Poder 

DE BRASiLIA - 0 presidente do PMDB e vice-presidente da RepUbflca, Michel Temer, negou que 0 partido tenha convidado a senadora Maria Supticy (PT-SP) 

15/01/2015 - Folha deS. Paulo! BR - Partidos guestionam vantagem de manter uma 'terceira via - Poder 

lntegrantes do PSDB e do prôprio PSB passaram a questionar internamente a vantagem de manter o apoio a 
candidatura do deputado JiIio Delgado (PSB-MG) 

EXEMPLO DE ANALISE DE IMPRENSA ENVIADA DIARIAMENTE PARA A DIREcA0 DO PARTIDO DOS 
TRABALHADORES, COM RESUMO ANALITICO DAS PRINCIPAlS NOTICIAS DO DIA 

De: Foco na MIdia <foconamidia@maquinajnf.br > 
Enviada em: quinta-feira, 15 de janeiro de 2015 05:50 
Para: magno@analjtjca.jnf.br 
Assunto: Foco na Midia - 15/01/2015 - PT 

PANORAMA 

O Globo noticia que a PT não deve pedir a maridato de Marta Suplicy se ela deixar a partido: o objetivo e 'manter uma politica de boa vizinhança' para garantir apoio a Fernando Haddad 
em eventual Segundo turno em São Paulo no ano que vem. 

De acordo corn a repOrter Fernanda Krakovics, o presiderite nacional do PT comparou a 
situacão de Marta a de Luiza Erundina que deixou o partido e teve desempenho ruim nas 
eleiçoes de 2004 para a prefeitura paulistana: 'Segundo Rui Falcão, Erundina dizia, na 
campanha, que tinha mudado de casa, mas nâo de rua, e as pessoas retrucavam que eta 
tinha mudado de famiha. Ela teve apenas 3% dos votos. 

Os veiculos destacam a admissão do governo paullsta, pela primeira vez, de que ha 
'racionamento' de água no Estado. A Foiha, em sua manchete, realça a possibilidade de 
rodIzio e a reduçao da pressão nas torneiras; em editorial, afirma que Geraldo Alckrnin 
finalmente 'deu nome as coisas'. 
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MANCH ETES 

Estadão: 'Corrupçao na Petrobras 'nâo foi estancada', diz MPF'. 

0 Globo: 'MP diz haver indIcio de que corrupcao não foi estancada'. 

Correio Braziliense: 'Corrupçao na Petrobras não acabou, diz MP'. 
Brash Econômjco: 'Efeito Lava Jato bate em divida externa de bancos'. 

Valor Econôm,co: 'Preço de ativos já reflete a confiança no governo'. 

Foiha: 'Sabesp admite que pode adotar rodIzio deágua'. 

PANORAMA - LAVA JATO 

Estadão e Foiha destacam que urn relatOrio do Conseiho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf) entregue aos investigadores da Operacao registra 'movimentaçao suspeita' 
de R$ 18 milhOes, em 2009, envolvendo a Bancoop e a Planner Corretora de Valores. Em 
comum, as matérias frisam que João Vaccari Neto, 'investigado na Lava Jato', era diretor do 
sindicato na época. 

Abre do Jornal Nacional de ontem, a prisâo de Nestor CerverO e o assunto principal. Corn 
base no requerirnento do Ministério PUbiico Federal, Estadão, 0 Globo e Correlo 
Brazihiense manchetarn a observaçao de que não he indicativos de que o esquerna foi 
'estancado'; jã Valor Econômico e Folha ressaltam o motivo da prisão: rnovimentaçao 
financeira suspeita e transferencia de bens a parentes; Correio Braziliense, Folha, 0 Globo 
e Estadão adicionarn a queixa do advogado de CerverO de que Graça Foster tambem deveria 
ser presa - por também ter transferido imOveis. 

Segundo Painel, 'caciques' do PMDB e do PT temem que a Justiça agora leve para a cadeia 
Jorge Zelada e Renato Duque. Na visão dos dirigentes, apurou a coluna da Foiha, a prisão de 
CerverO e Sinai de que a forca-tarefa mantem no alvo Os ex-diretores da Petrobras. 

Já o Correio Braziliense noticia suposto temor no Planalto de que CerverO 'siga o caminho 
de Paulo Roberto Costa, revele novos detaihes do esquema de corrupçäo na estatal e amplie 
a crise no governo'. 

A perspectiva apurada pela colunista Monica Bergamo, cia Fotha, é de que o juiz federal 
Sergio Moro deve apiicar 'sentenças pesadas a partir do més que vern. 
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PRINCIPAlS MATERIAS 

Marta - PMDB 

A Foiha noticia que Michel Temer negou que seu partido tenha convidado a senadora para 
fihiaçao. 0 texto lembra que Marta 'vive urn momento deficado no PT depois de atacar o 
comando da legenda'. Na web, matéria da Foihapress corn essa pauta foi replicada em sites 
como Valor Online. 

Marta - PR 

Em 0 Globo, a coluna Panorama Politico e aberta corn a informaçao de que o destino de 
preferência da senadora e o partido do ministro AntOnio Carlos Rodrigues. 

Marta - Lula 

No Correio Brazitiense, a coluna Brasilia-DF estranha o silêncio do ex-presidente, passados 
quatro dias da entrevista ao Estadâo: 'Segundo deputados ligados a ele, Lula determinou 
ainda que seus principais aliados não se manifestassem sobre o episOdio. (..) Muitos dos 
aliados do ex-presidente afirmam que Marta disse de pUblico o que eles já reclarnavam nos 
bastidores'. 

Marta - Eduardo Suplicy 

o senador diz a coluna Mosaico Politico, do Brash Econômico, que entende Os motivos que 
levaram sua ex-mulher a demonstrar desilusão corn o PT: 'Ha dificuldades no partido, corn 
tudo o que aconteceu. Todos nOs estamos sentindo'. 

Pepe Vargas 

A reunião do ministro das RelacOes Institucionais corno senadores petistas é noticia no Valor 
Econômico. 0 gancho das repOrteres Raquel UlhOa e Andrea Jubé e de que Vargas 'abriu 
diálogo corn insatisfeitos' e que Os petistas querern fortalecê-lo como responsavel pela 
articulaçao politica. 

Cid Gomes 

A coluna Direto da Fonte, do Estadão, especula a possibilidade de o rninistro da Educaçao 
detxar o Pros e se fihiar ao PT. 
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Miriam Beichior

1L suPo: avrC Ate então cotada para presidir a Caixa, a ex-ministra teve seu futuro posto em düvida par 
Dilma Rousseff destaca a coluna Painel, da Foiha. Jorge Hereda permaneceu no cargo. 	 ,42 2 
Gilberto Kassab	 ______________ 

o Valor Econômlco reporta que o ministro das Cidades articula a criaçao do PL para atrair 
integrantes da oposiçâo: 'Novo partido pode ser oficializado jã em fevereiro, serã governista e 
tenta cooptar OpOSiCjofljstas'. 

Segundo escalão 

Segundo a coluna Panorama Politico, de 0 Globo, Dilma Rousseff mandou avisar aos 
partidos aliados que seu governo 'e de continuidade e, portanto, nào se deve esperar ampla 
renovaçao nos cargos de segundo escalão'. 

A coluna BrasIlia-OF, do Correio Braziliense, relaa que petistas 'fazem coro na Esplanada e 
no Palácio do Planalto contra a hipOtese de destinar Os cargos a integrantes do partido que 
ocupa a gabinete de ministro'. 

Banco do Nordeste 

Em outra nota, Panorama Politico revela que os governadores Wellington Dias (Pi), Camilo 
Santana (CE) e Rul Costa (BA), 'depois de terern evitado que o Ministérjo da lntegraçao fosse 
para o PMDB, atuarn intensamente' para iridicar o presidente da instituigao. 

Disputas no Congresso 

o Estadão abre uma pâgina relatando que o Planalto cedeu a pressâo do PMDB e 
suspendeu a usa da rnãquina do governo em favor da candidatura de Arlindo Chinagfla a 
presidência da Cãmara - 0 que se dava por melo da distribuiçao de cargos no Segundo 
escalão. Além disso, ficou combinado que ministros do PT que vinham trabalhando pelo 
petista devem deixar claro que atuam pelo partido, é não em nome do govemo. 

Corn informaçoes de bastidores, Erich Decat (Estadäo) acrescenta que a articulaçao de 
novos blocos no Congresso é uma segunda etapa do processo de 'desconcentracao do poder' 
do PT e do PMDB no governo Dilma - a primeira etapa fol a reforma ministerial. 
Segundo a Folha, o temor dos desdobramentos da Lava Jato levou a cüpula do PMDB a dar 
'apolo timido' ontem a Renan Calheiros e Eduaido Cunha nas disputas presidencials do 
Congresso. 

o Valor Econômjco, por sua vez, relata que o posicionan,ento peemedebista fol uma reaçao 
as articulaçoes do Planalto e do PT para enfraquecer o partido no Congresso. 
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Pie PMDB 

Panorama Politico aponta que, ao ampliar o espaço peemedebista na sua gestao, Fernando 
Haddad garantiu apoio da sigla a sua reeleiçao. No Rio, também se caminha nessa direçao. 
0 PT, que tern o vice de Eduardo Paes, fechou corn quem ele escoiher para suceder-Ihe', 
assinala a coluna de 0 Globo. 

Nabil Bonduki 

Em entrevista que abre o Caderno 2, do Estadão, o novo secretário paulistano de Cultura fala 
em reduzir a Virada e dispersar o carnaval - urn 'desejo de ajudar a civilizar Os megaeventos', 
assinala o jornal. 

No caderno Ilustrada, da Foiha, a leitura e de que Nabil, corn discurso de descentralizaçao, 
assume missão de retomar periferia'. 

Frederico Haddad 

A informaçao, revelada ontem, de que trés amigos do filho do prefeito de São Paulo forarn 
nomeados para trabaihar na administraçao ganha abre de pagina no Estadão. 

alexandre Padilha 

E do petista a declaraçao em destaque na seçao Tiroteio, da coluna Painel (Foiha), sobre 
Geraldo Alckrnin ter admitido que á existe racionamento' de água: 'Alckmin já deveria ter 
aprendido que mentira tern perna curta. E, infelizmente para a populaçao, o sisterna 
Cantareira também'. 

Eduardo Braga 

Os jornais noticiam a recomendaçao do ministro para que a populaçao reduza o consumo de 
energia elétrica: 'Setor e vitima do baixo nivel de água nos reservatórios'. 

Tancredo Neves 

Relembrando Os 30 anos da prirneira eleição pOs-ditadura, Ancelmo Gois (0 Globo) recorda 
que o PT boicotou o pleito e expulsou os deputados Airton Soares, José Eudes e Bete 
Mendes, que votaram no presidente. 

Joaquim Levy 

O Valor Econômico mancheta que a açao da equipe econômica, corn o ministro da Fazenda 
a frente, 'começa a provocar impacto positivo nos ativos negociados no pais. A disposiçao 
demonstrada por Levy de enfrentar o problema fiscal deixado pela equipe anterior está 

Avenida Paulista, 854 - 100 andar 
013 10-100 - São Paulo - SP

+55 11 2579-5520
www.analitica.inf.br 

analitica@ana1jtjca.jnf. br



animando Os mercados'. 

Ajuste fiscal 

0 Estadão abre o caderno de Economia noticiando que o aumento de impostos pode gerarL 	 A'3 I R$ 9 bilhOes a mais em receitas neste ano. Devem ser majoradas a Cide, e o PiSICofins d4 
cosméticos e importados. 	 1 

o Valor Econômico lembra, porém, que a ideia anunciada por Joaquim Levy de aumentar o 
Imposto de Renda de PJs jé deu errado em 2005, corn Lula.

IQQQ 

COLUNISTAS E OPINIAO 

Dilma e educação 

Para o Estadão, os resultados do ültirno Enem 'mostram a importancia do slogan escoihido 
por Dilma Rousseff ('Pétria educadora') e, ao mesmo tempo, são reveladores do fracasso de 
seu primeiro mandato no campo da educaçao'. 

Tambem em editorial, 0 Globo sustenta que 'a educaçao não para de preocupar'. Para o 
jornal, Os nUmeros do Enem 'são apenas parte do cenário negativo no ensino'. 

Ajuste fiscal 

Em sua coluna na Foiha, Janio de Freitas adverte que '0 aumento de imposto vai cair em 
dma de quem trabaiha e vive do que ganha corn o trabaiho'. 

Regulaçao da midia 

Carlos Alberto Sardenberg escreve em 0 Globo que 'Os que estao no governo querern 
mesmo e censura prévia ou, como se diz por al, controle social da midia'. 

Casa Civil	 - 

No Estadão, Dora Kramer atenta que, a exceçâo de Dilma Rousseff, todos Os que chegaram 
a chefia da Casa Civil em gestôes petistas 'sairam moldos de Ia'. 

Renato Duque
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Comentando a prisão de Nestor Cerveró, Merval Pereira (0 Globo) diz que falta agora 
mandar pars a cadeia o ex-diretor de Serviços da Petrobras, lembrarido ele que foi indicado 
ao cargo por José Dirceu e e 'umbilicalrnente ligado ao PT. 

Fernando Collor 

Bemardo Mello Franco laments que a volta do ex-presidente ao 'noticiário de escândalos 
mostra que o pals evoluiu menos que o desejável desde 1992'. 0 colunista da Foiha adverte 
que Lula e Dilma 'conheciam a ficha do senador quando deixaram que ele voltasse a apitar na 
Petro bras'.

I2QQ 

BLOGS E PORTAlS 

Pepe Vargas 

Corn base em informacoes da reporter Roniara Castliho, da TV Globo, Gerson Camarotti 
(G1 e Globonews) e Poder Online (iG) postam que o ministro das Relaçoes Institucionais 
manteve-se irredutivel diante do pedido - feito por Walter Pinheiro, Humberto Costa e José 
Pirnentel - de autonomia para a escoiha do novo Ilder do governo no Senado. Vargas advertiu 
que tal prerrogativa é do governo, 0 que teria irritado os senadores. 

PT no Senado 

No site da Veja, o blog Radar Online relatou que a bancada petista teria comunicado a Pepe 
Vargas que abriria mao, em favor de urn peernedebista, da liderariça do governo no 
Congresso - o que fol depois desmentido pelo senador Walter Pinheiro. 

PT na Câmara 

Poder Online registra que as principais correntes do PT decidiram levar adiante a negociação 
de urn rodlzio para a liderança da bancada na Câmara, proposta pela ala majoritária do 
partido, 

o indicado pars o posto, de acordo corn a coluna do iG, seria Sibé Machado, mas a 
Mensagem ao Partido colocou quatro nomes para o debate: Afonso Florence (BA), 
Alessandro Molon (RJ), Paulo Pimenta (RS) e Elvino Bohn Gass. 

PT-RJ
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Radar Online (Veja) posta que a sformel do partido no Rio par cargos 'agora val mirar a 
Telebrás', par meio da indicacao do deputado estadual Gilberto Palmares.

L 

iQQ 

Documento confidencial da Analitica Comunicaçâo para clrculaçäo Interna e controlada. 
Enviado Quinta-feira, 15 de 3aneiro do 2015 

De: Maquina Anãlise [mailto:mapuina.anaIisemapuina.infbr1 
Enviada em: segunda-feira, 15 de junho de 2015 09:10 
Para: Soraya (sorayaaggegecuoJ.com.br) 
Assunto: (anal 12) Foco na Midia - 14/06/2015 - PT 

PANORAMA 
o encerramento do 50 Congresso Nacional do PT ganha as páginas dos principals jornais 
neste domingo. A conclusão, de modo geral, é de que o PT procurou nao Se indispor corn 
o governo, evitando criticas ao ajuste fiscal proposto pela equipe econômica da presidente 
Dilma e rejeitando emenda para rompimento corn o PMDB. A entrevista do presidente da 
Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ao Estadäo também merece atençâo. Ao.jornal, 
o peemedebista afirma que a aliança corn o PT deve acabar. 
Corn chamada de cape, 0 Globo informa que diante de incertezas corn Os rumos das 
votaçôes da reforma politica no Congresso Nacional, o PT adiou a decisão sabre a 
suspensão das doaçaes de empresas - e deixou para a diretório nacional a definição que 
determinara se a legenda continuará a receber financiamento empresarlal nas prOxmas 
eleiçöes. 0 adiamento foi defendido pelo presidente do PT, Rul Falcâo, no 50 Congresso 
do partido, encerrado ontem em Salvador. Intitulado "Carte de Salvador" o texto final do 
encontro petista excluiu também a apelo pela volta da CPMF, tema que gerou polérnica 
anteontem entre membros do governo e entre dirigentes do PT. Segundo a matéria, a 
posiçâo final foi uma derrota de Rui Fatcäo. 
o Estado de S. Paulo, por sua vez, afirma que, ao final do 50 congresso, PT fol enquadrado 
pelo governo e evitou mudanças: desistlu de ataque a politica econômica e ruptura corn 
aliados. De acordo corn o jornal, a defesa da CPMF acabou retirada da resoluçao. No lugar, 
entrou 0 apolo a "novas formas de financiamento a saüde" e ao imposto sobre fortunas e 
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grandes heranças, lucros e dividendos. "As pessoas tern medo de imposto. Eu prefiro fazer 
o debate, mas respeito a decisão da maioria", disse o presidente do PT, Rui Falcâo. 
A Foiha de S. Paulo afirma que o PT encerrou o congresso sem crIticas ao ajuste fiscal 
para evitar polêmicas. Segundo o jomal, uma proposta de reediçao da CPMF, extinta em 
2007, havia sido incluIda no texto inicial pelo presidente nacional do PT, Rui Falcão, mas 
a pedido do Planalto, o trecho foi retirado do documento final. 
Chamar,do a atençâo para uma suposta pressao do governo, o Correio Braziliense 
destaca que o 50 Congresso do PT foi marcado por decisães conservadoras. Internamente, 
o evento garantiu a Rui Falcäo a permanência na presidência do partido ate 2017. Na fala 
final, diz o Correio, Falcâo defendeu o ex-tesourejro da sigla João Vaccari Neto, alguém 
que 'nunca se apropriou de urn centavo" em benefIcio próprio, segundo o presidente petista. 
A corrente do dirigente e também do ex-presidente Lula, majoritária na legenda, conseguiu 
ainda derrotar emendas que previam a convocação de urn congresso constituinte em 
novembro, corn a eleiçao de urns nova direçao partidária, e o fim do processo de eleição 
direta (PED). "A (mica derrota pessoal de Falcâo foi a exclusao do trecho em que se previa 
a volta da CPMF, defendida por ele", sublinha o veiculo. 
Em entrevista ao Estado de S. Paulo, o presidente da Câmara, Eduardo Curiha (PMDB-
RJ) admite rusgas corn o vice-presidente da RepQblica, Michel Temer (PMDB), mas 
promete solidariedade e ameaça antecipar o desembarque do PMDB do governo. "0 PMDB 
dificilmente repetirá a aliança corn o PT. Este modelo está esgotado". Ele cobra "adesão" 
do PT ao governo Dilma Rousseff e atribul so partido a impopularidade da presidente. Sobre 
crIticas de aliados e opositores, diz preferir ser "ditador" a "frouxo". Ao receber a reportagem 
em seu gabinete na noite de quinta-feira, Cunha comentou a cor verde da gravata que 
usava. "A esperanca é a ültirna qus morre. Mas eta morre", disse Cunha aos repórteres 
Daniel Carvaiho e Erich Decat. 0 Correlo Braziliense repercute entrevista de Cunha ao 
jornal paulista. 
Manchete da Foiha de S. Paulo destaca que a presidente Dilma Rousseff (PT) discute hoje 
corn a sua equipe a elaboraçao de uma ernenda constitucional que fixe uma idade minima 
para a aposentadoria, como opcao a ser discutida corn sindicatos na busca de urns 
Prevjdência sustentável. De acordo corn o velculo, o govemo tentaré fechar acordo corn os 
sindicalistas ate quarta (17), quando vence o prazo para eta sancionar ou vetar a proposta 
aprovada no Congresso, que criou uma alternativa ao fator previdenciário, corn a chamada 
fOrmula 85/95. 
MANCHETES 
Estadão: 'PMDB nao repetirá aliança corn PT", afirma Cunha 
Foiha: Governo Dilma quer idade minima para aposentadoria 
Globo: Fila de navios dá prejuizo bilionário a Petrobras 
Correio: Grilagem vertical toma conta de condominios 
PANORAMA - LAVA JATO 
O Globo relata que, as vésperas das prirneiras sentenças envolvendo executivos de 
empreiteiras investigadas na Operaçâo Lava Jato, as defesas dos réus tern dificuldades 
para encontrar brechas para reverter o cenário, que camiriha pars a condenaçao dos 
envolvidos, e estão sern cartas na rnanga para tentar livrar seus clientes da prisâo. Segundo 
a matéria, alguns assurnirarn, inclusive, uma postura de tentar reduzir os danos causados 
pelas investigacôes que vieram a püblico em marco do ano passado e tornararn réus mais 
20 executivos e empresários das malores construtoras do pals. Eles alegarn, entre outros 
motivos, que seus clientes foram vitimas de extorsão, que nao houve superfaturamento nas 
obras da Petrobras e que tambérn não houve cartel, apesar das confissSes. 
O Estado de S. Paulo publica que o balanço de 2014 da Transpetro - subsidiária da 
Petrobras pars as areas de transporte e logistica - reconheceu urn rombo de R$ 256,6 
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milhôes no caixa da companhia por conta dos desvios descobertos pela Operaçao Lava 
Jato. "Corn base em metodologia desenvolvida em conjunto corn a Controladora 
(Petrobras), a Companhia (Transpetro) reconheceu, no terceiro trimestre de 
baixa no montante de R$ 256,6 milhOes de gastos capitalizados referentes a valores jagos 	 / na aquisiçao de ativos imobilizados em periodos anteriores", informs o docu4lento ,/1- 25 "Demonstracoescontabeis 2014", do dia 29 de abril. 	 I	 _i PRINCIPAlS MATERIAS	 ___________ 
Congresso petista - Lula 
Em outra matéria, 0 Globo reporta que quem acompanhou de perto o 50 Congresso 
Nacional do PT pode constatar que Lula tern razâo: sim, o PT está vivo, so que bern mais 
machucado do que seus dirigentes ousarn adrnitir. Pare a direçao partidária, sempre 
obrigada a vender mais otimismo, o momento é de profunda reflexão, como costuma repetir 
seu presidente, Rui Falcäo. Para as correntes mais crIticas, por a hora e de inflexão a 
esquerda, ünica forma de impedir a descaracterizacao complete do partido. 
Cong resso petista - Dilma 
A Folha de S. Paulo noticia que quando a présidente Dilrna Rousseff foi anunciada para 
discursar em Salvador já eram quase 23 horas de quinta-feira (11). No fundo do auditório 
do hotel que abrigou o 5 Congresso Nacional do PT, dezenas de jovens conversavam em 
varies rodinhas, quase todos de costas para o palco. A falta de atençao não é comum em 
reuniöes do PT, afirma o jornal. De acordo, corn a rnatéria, a desatençao dos petistas nao 
poderia ser atribuida apenas ao estilo rnais arrastado de discurso, comum a Dilma. A 
dispersão era notória tambérn momentos antes, nas falas do presidente nacional do PT, 
Rui Falcäo, e ate do ex-presidente Lula - que leu seu discurso, algo inusual. 
Jaques Wagner 
o ministro da Defesa, Jaques Wagner, concede entrevista ao Correlo Braziliense e diz que o PT precisa esperar Os resultados do ajuste fiscal pars criticar a politica econOmics do 
governo. Além de defender a atuaçao do vice-presidente Michel Terner e de evitar 
enfrentamento corn Eduardo Cunha, Wagner se esquiva a respeito de urna possivel 
candidatura a Presidência em 2018 pelo PT. 0 ex-governador da Bahia também não se 
preocupa com urn possIvel desgaste da legenda pars as eleiçoes municipais no ano que 
vern. "Não vejo, pelo menos por enquanto, urns agremiaçao partidária que ocupe o espaço 
que o PT ocupou so longo do tempo", afirma. Wagner ainda ressalta que e cedo pars 
analisar as eleiçOes de 2018, embora pontue que é preciso sempre atualizar o discurso do partido. 
Perda de fihiados 
Segundo o Estadao, apenas oito dos 33 partidos politicos atuais nao tiveram queda no 
estoque de filiados nos primeiros cern dias de 2015 em relaçao ao fim do ano passado. Mas 
sO dois deles tiveram urn aumento considerável no nmero de fiJiados - e são justamente 
os dois que fazem rnaior oposiçao ideolOgica ao governo federal: PSDB e PSOL. Enquanto 
isso, o que mais perdeu filiados este ano foi justamente o PT. Os dados mais recentes da 
Justiça Eleitoral atualizados nests semana mostram que, oficialmente, houve 6,2 mil mais 
desfiliacoes que filiaçaes no partido de janeiro a rnetade de abril deste ano. 
Gastos 
Em rnatéria sobre Os gastos prOprios do governo, o Correio Braziliense afirma que o 
Palácio do Planalto não dá born exemplo de reduçao, conforme aponta levantamento no 
Portal da Transparencia e no Sistema lntegrado de Adrninistracao Financeira do Governo 
Federal (Siafi). Segundo o jornal, em comparaçao corn os quatro primeiros meses de 2014, 
este ano a Presidência aumentou Os gastos em 36%. Outros Orgâos pesquisados, como a 
Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal 
de Contas da União (TCU), tarnbém custam mais aos cofres püblicos em 2015. 

Avenida Paulista, 854 - 100 dai' 
013 10-100 - São Paulo - SF 

-1-55 11 2579-5520 
WWiv.anaJitica.jnf br 

analiticaaJiticainfbr



TCU x governo 
A Foiha publics que técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU) que examinaram os 
nümeros do governo federal concluiram que a gestão da presidente Dilma Rousseff 
acumulou dividas muito superiores as reconhecidas na contabilidade oficial. De acordo corn 
Os cálculos dos técnicos, ate o final de 2014 as dIvidas superaram em R$ 140 bilhães 0 
valor do patrimônio do governo, que inclui seus bens e os créditos que ele tinha a receber 
no fim do ano passado. A constatação fará parte de urn relatório que será apreciado pelos 
ministros do TCU na prôxima quarta-feira (17), quando o tribunal julgara as contas do ano 
em que a presidente conclulu seu primeiro mandato e se reelegeu. 
Em outra matéria, o Folha aponta que o governo federal discorda dos critérios adotados 
pelo TCU para contabilizar suas dIvidas e por isso apontou urn resultado positivo de R$ 118 
bilhôes ao fechar seu balanço patrimonial de 2014. Para o governo, pagamentos devidos 
por serviços prestados pelos fornecedores da administraçao e repasses devidos aos 
bancos pUblicos que executam Os programas do governo não deveriam ser caracterizados 
como divida. 
Paulo Okamotto 
Segundo Panorama Politico (Globo), o depoimento do presidente do Instituto Lula, Paulo 
Okamotto, terá prioridade no cronograma de oitivas e acareacôes que a CPI da Petrobras 
montará amanhâ. Aliados de Eduardo Cunha querern o peemedebista na comissão esta 
semana. 
o Painel, da Foiha, publica que depois do curto-circuito da corivocação de Paulo Okamotto, 
amigo e assessor de Lula, pela CPI da Petrobras, o governo começara a semana fazendo 
nova ofensiva para retirar assinaturas do requerimento da CPI do BNDES, protocolada no 
Senado, mas cuja instalação ainda depende da leitura pelo presidente da Casa, Renan 
Caiheiros (PMDB-AL). Se nao houver sucesso, a ordem é cozinhar as indicaçôes dos 
membros. 
Segundo o Painel (Foiha), além do cochilo do Planalto, que foi avisado e não agiu para 
blindar Okamotto, Lula se irritou ao saber que a bancada do PT facilitou sua convocaçao. 
A deputada Moema Gramacho (PT-BA) pediu a suspensão da sessão do plenario na quinta-
feira, o que permitiu que a CPI retomàsse a votação dos requerimentos. 
Matéria da Foiha informa que, em entrevista ao jornal, o presidente do lnstituto Lula, Paulo 
Okamotto, afirma que as palestras do ex-presidente, corn custo médio de cerca de R$ 300 
mu, não são para qualquer urn. "E urn cache alto. Não é para qualquer empresa pagar", diz 
o braço direito do ex-presidente no instututo, comparando-o ao jogador Neymar. 
Dilma e Cabello 
A Foiha de S.Paulo publics que a presidente Dilma Rousseff recebeu, sern registrar na 
agenda oficial, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Diosdado Cabello, na 
sexta-fejra (12), no Palácio da Alvorada, em Brasilia. Segundo o jornal, a reunião ganhou 
destaque no site do Legislativo venezuelano, que exibju neste sábado (13) imagens da 
petista ao lado do segundo nome mais importante do chavismo. A comitiva ficou no pals 
por cinco dias, quando visitou empresas que pertencem ao grupo J&F, dons do frigorifico 
JBS, e a Brainfarma, da farmacêutica Hypermarcas, alérn do ex-presidente Luiz macjo Lula 
da Silva. 
COLUNISTAS E OPINIAO 
Fim de Congresso 
Em análise no Estado de S. Paulo, Vera Rosa escreve que o PT sai de seu congressonacional "dividido, em crise de identidade, que não consegue enfrentar o Palácio do Planalto 
nem fazer o inventário de seus erros". Embora o grupo do ex-presidente Lula tenha segurado as criticas mais ferozes 20 ajuste fiscal na Carta de Salvador, nao houve 
vencedores nessa bataiha, avalia Rosa. Segundo a colunista, a Planalto enquadrou o PT, 
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mas ficaram evidentes as insatisfaçôes corn o governo, Os reparos a politica econômica e 
o distanciamento em relaçao a presidente Dilma Rousseff. 
PTXPMDB 
Merval Pereira, no Globo, afirma que a recusa, no cohgresso nacional do Pr e rompimento corn o PMDB acontece porque Os petistas nao tern condiçôes politicas ste	 26 momento para bancá-lo. "Continuaremos a sentir na pele a desgaste do relaciona4iento 
entre os dois maiores partidos do pals, ambos tentando encontrar carninhos próprio para 
o grande embate em 2018", enfatiza. Segundo o colunista, as eleiQôes municipais do 
próxirno ano serão presumivelmente a marco da separação nada amigavel dos dais partidos 
que sustentam o governo Dilma, corn o PMDB se fortalecendo nas bases e a PT vendo 
desmoronar sua estrutura municipal.. 
Dilma e Lula 
Corn chamada de capa, Eliana Cantanhêde, no Estadão, aponta que, neste momento, os 
rumos de Lula e de Dilma apontam em direçaes opostas. "Lula entrou no alvo e afunda em 
suspeitas; Dilma parece sair da fase mais aguda da crise - apesar de tudo", afirma a 
colunista. Ate aqul, conclui Cantanhéde, Lula era coadjuvante da crise, ate mèsmo como 
alvo das manifestaçoes. Agora, passou a protagonists. 
As origens 
Segundo Dora Kramer, do Estadäo, a ex-presldente Lulafalou ao PT, no 50 Congresso, como se os fatos e Os atos pudessem ser apagados par gestos de vontade Cu por Sirnples 
obra da conveniéncia. Na sexta-feira, em Salvador, Lula citou a campanha eleitoral de 1989 
para lembrar aquele tempo em que "a gente vendia carniseta e adesivo de carro'. 0 intuito 
da recordaçao era o de incentivar os militantes a passear no passado, quando o PT, 
segundo ele, era vivido "corn mais intensidade que hoje". De àcordo corn a colunista, a 
convite de retomo as origens inclui a ideia de levar as petistas a bataiharem por doaçôes 
individuais de dinheiro, a fim de "resolver parte dos problema&' do partido e providenciar 
urna inflexão a esquerda. 
"Urn lado e a outra" 
Janio de Freitas, na Folha, discorre sobre a frase da presidente Dilma Rousseff durante o 50 

Congresso do PT, em Salvador: "NOs nao mudamos de lado". De acordo corn a colunista, 
"as centenas de milhares, senão já os milhães, que estão perdendo os empregos, 
encarando forte aumento do custo de vida, aturdidos corn a perda das pequenas conquistas 
em anos recentes, nâo podem estar no mesmo lado de quem as lança em sua situação 
atuai. Estiveram do mesmo lado, sim, quando Dilma representou nas eleiçoes o oposto das 
politicas defendidas por seu adversário e hoje vigentes, apesar de derrotadas na urnas". 
José Serra 
Panorama Politico, de 0 Globo, expôe que o desgaste do PT e o insucesso do governo 
Dilma estimulam as ambiçäes presidenciais, sobretudo nos tucanos. Eles creem que a 
oposição ja ganhou. Ontem, a senador José Serra se colocou, so criticar o governo e elogiar 
o PMDB, seu aliado em 2002. Urn lider do PSOB conta que Aécio Neves jâ considera que, 
alérn de Geraldo Alckmin, Serra estará no seu camirtho. Os tucanos nâo vâo brigar agora. 
Ate 2018 tern muito tempo. 
BLOGS E PORTAlS 
Congresso petista 
o Blog do Noblat informa que a PT encerrou neste sábado a seu 50 Congresso, em 
Salvador nurna sessão tumultuada e corn hostilidades ao preslderite da Câmara, Eduardo 
Cunha (RJ), do PMDB, legenda que é principal aliada do governo federal. No iltimo ato do 
encontro, o presiderite do PT, Rui Falcão, fez uma defesa pQblica do ex-tesoureiro do 
partido Joâo Vaccari, preso desde a dia 15 de abril em desdobrarnento da Operaçao Lava 
Jato.
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Documento confidenclal para clrculagao lnterna e controlada, 

Você eslA ecebendo este e-mail porque se cadastrou ou tern relacionamento corn Grupo Nlaquina airavés do seu e-mait. Para cancelar seu 
recebirnento acesse agui. 

De: Soraya <sorayaaggegeuoI.com,r> 

Enviada em: quarta-feira, 4 cle fevereiro de 2015 17:37 
Para: rfalcao@uol.com.br; ruigoethe@gmail.com  
Cc: campos13@gm a jp .com ; 'Luis Henrique' <Iuis.henrique@analitjca.inf.> 
Assunto: Presidente do PT diz que parecer sabre impeachment é 'flerte corn o golpismo' 

Presidente do PT diz que parecer sobre impeachment e 'fierte corn o golpismo' 

São Paulo, BR - quarta-feira, 04 de fevereiro do 2015 

o presidente naclonal do PT, Rul Falcâo, classificou de "flerte corn 0 golpismo° 0 parecer juridico que atirma haver 
fundamentos para o pedido de Impeachment da presidente Dilma Rousseff por causa do escândalo da Petrobras, 

'Não vejo nem base jurldica nem base politica para isso. A presidente Dilma foi eleita e estA conduzindo o pals conforme o 
programa vitorioso nas urnas. Essas tentativas quo são aqui ou au ensaiadas, de flerte con, o golpismo, não lavo a serb porque 
a populaçâo brasileira estA muito firme corn a idela da democracla. São chuvas de verão', afirniou o petista após reuniflo nesta 
quarta-feira (4) corn a bancada de deputados federals do PT. 

Conforme a Foiha revelou, o parecer em questão fol produzido pelo advogado b yes Gandra da Silva Martins por solicitação do 
José de Oliveira Costa, que advoga para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), do hoje oposicionista 
PSOB. 

Costa nega que 0 documento tenha carAter politico. Diz que 0 encomendou a parecer a partir da dOvida sobie so A possivel 
iniciar urn processo de impedimento pot responsabilidade civil. Segundo ele, a peca seria usada se algum cliente tivesse 
interesse pot essa mesma dOvida. 

Segundo relato de deputados quo se reuniram corn o presidente do PT, a portas fechadas Rul Falcao classificou a parecer 
como "ovo do serpente' a set combatido pela militância petista. 

0 parecer de Martins conclui que hA elementos para que seja aberto a processo de impeachment pot improbidade 
administrativa não decorrente de doto [intençAoj, mas de culpa". Culpa, em direlto, escreve Martins, são as figuras do 
"on,issão impericia, negligéncia e imprudência. 

Urn dos principais temores do Planalto e que a novo presidente da CAmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que nunca teve boa 
relaçAo corn o governo, dé sequéncia a eventual pedido de impedimenta de Dilma. 

HA 22 anos, o entSo presidente Fernando Collar de Mello deixava o poder em decorrAncia do processo de impeachment 
resultante das revelaçöes de que havia urn esquema de corrupçâo incrustado no governo federal. 

LIDERANA 

Na reunião corn FalcAo, Os petistas tambAm discutiram Os erros que levaram A derrota de Arlindo Chinaglia (PT-SP) para 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) no domingo. 
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A avaliacâo geral e a de que e preciso virar a página e buscar fotrnas de relacionamento corn 0 novo presidente da Camaro. 

Na entrevista, Falcâo evitou dizer o que considera como os principals erros que Ievaran, a derrota. "Faftararn votos. (...)___________________ Disputamos e perdemos vamos seguir a vida, a vida segue." 	 ui 
Os petistas tambem elegeram por aciamaçao 0 deputado Sibá Machado (AC) como novo Ilder da boncada, em substftu o a

	 7 Vicentjnho (SP).	

I£ 
Sibá criticcu Cunha pela tentativa do peemedebista de aceterar a trarnitaçao do reforma politico. Para o PT, a intençao do novo 
presidente do Camaro é apenas colocar na Constituiçao a perrnissao para que empresas financiem os candidatos nas eleiçoes. 

'Temos urn presidente na casa que eu considero que colocou urna peca de chumbo no Solo do sapato querendo acelerar so 
máximo dentro do aquito que ee considera set meihor. Cada partido tern sua dinémica e esperamos que essas dinémicas 
sejam respeitadas', disse. 	 - 

EXEMPLOS DE RESULTADOS NA IMPRENSA OBTIDOS PELO TRABALHO DA 
ANALITICA COMUN1 CAcAo 

De: Soraya 
Enviadaem: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 19:25 
Para: 'ruigoethe' <ruigoethegmajf,com>; rfa lCao@uol.com.br  
Cc: campos13@gmait.com; 'Luis Henrique' 
Assunto: PRIME1RAS REPERCUSSOES DA COLETIVA 

Rui,	 - 

sua entrevista está repercutjndo bern. Praticarnente todos os veicutos, inclusive as 

TVs, participararn da coletiva. Mesmo após a explosâo da plataforma da Petrobras, 

vc ainda ocupa manchetes poilticas de sites importantes, inclusive corn fotos. 
Destaco, abaixo, a relaçâo dos onlines corn os tItulos e, mais abaixo, algumas das 
matérias destacadas ate o momento. 0 site do PT deve ainda entrar corn o video 

na integra, que pedi a Pepper. Outros velculos importantes, corno Reuters e 
Bioomberg,estao fazendo corn base na gravaçao que mandamos. 

18h48 "Fatcão condena conducäo coercitiva de Vaccari" I Estadao.com.br - Clltimas noticias Politica 
18h48 I Lede a PGR eà PF gue Lava Jato investique fatos da pestao FHC" I Estadâo.com ,br - Ultimas noticiasf Politics 
19h00 FaIcao dlz pue PT vai acionar Barusco e guestiona forca-tarefa da Lava Jato" Yahoo! Noticias Brasjl PoUtica 
18h42 I "PT tenta reaqir a crise no Congresso e dividir noticjário ne gativo corn 000sjcäo" I Extra Onhne 
19h04 "Falcäo diz gue PT vai acionarBaruscoe g uestjona forca-tarefa da Lava Jato"i Jamal de Brasilia Online J Politica
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ELpede a PGR gue Lava Jato investiQue gestão FHC 

PT vai acionar Barusco na Justiça e 

questiona força-tarefa cia Lava jato 
CARLA ARAtiJO.JOSE ROBERTO CAS11O E RICARDO GALMARDO -0 ESTADO DES. PAULO 
11 Feverelro2Ol5fl7ho4 

Presidente do partido, Rui Fatcão, afirmou que vai realizar interpeiaçao contra 
ex-gerente da Petrobrás que acusou sigla de receber US$ 200 milhôes de 
propina sem provas 

São Paulo -0 presidente nacional do PT, Rui Falcão, afirmou nesta quartafeira, 11, que o 
partido vai entrar corn açôes civil e criminal contra o ex-gerente da Petrobrás Pedro 
Barusco, porter dito em depoimento de delação premiada da Operação Lava Jato que o 
PT teria recebido ate US$ 200 milhöes irregularmente. 
RELACIONADAS 

Veja na inteQra a deJaao de Barusco 
Relembre: Ex-perente diz ter recebido proplria desde 1997 
Carregador de rnaas de dinheiro na Petrobrâs decide fazer delacão 

"Vamos fazer uma interpelação civil e criminal contra esse bandido chamado Pedro José 
Barusco Filho, que acusa o PT sern provas", afirmou. "Isso vai valer para qualquer urn, 
crirninoso ou nao, que acuse 0 PT sem provas de cometer atos ihcitos referentes a 
captacão de recursos", completou. 

Ressaltando que todas as doacöes do partido são "legais e declaradas" a Justiça, Falcão 
afirmou que Barusco terá que responder pelos danos morals que está causando a 
"imagem do partido". "Nunca vamos permitir que aiguém acuse o PT de ladrão e fique 
impune." 

0 presidente do PT informon ainda que fará urna representaçao a direcao-geral da PolIcia 
Federal, corn base no artigo 325 do Côdigo Penal, que prevê multa ou detençAo para quem 
revelar fato que deva permanecer em segredo. "Queremos que haja urna sindicância para 
que ele (diretor-geral) averigue se ha vazamento efetivo e se isso parte de quem", disse. 
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-o presidente nadonal do PT, Rul Falco, na sede do 
partido em São Paulo 

Segundo Falcão,. o partido fará uma segunda representação para averiguar a existência de 
vazamento seletivo sobre a linha de investigaçaà. Falcão disseque parte da delaçao de 
Barusco, em que ele afirma que começou receber propina desde 1997, foi ignorada. "Ele 
fala que começou a pegar propina desde 1997 e depois demarca o perIodo'de 2003 e 2013 
e não ha uma ünica pergunta direcionada ao perlodo anterior a chegada do PT a 
Presidêncja", afirmou. "ha urna induçao, ha tentativa de criminalizaçao a investigação se 
concentrar num ünico perlodo." 

Falcão diz ainda que "curiosarnente" os trechos em que aparece o nome do tesoureiro 
João Vaccari e o do partido aparecem em negrito no documento original da Policia 
Federal. "Essas razöes nos levam a pedir que o diretor-geral abra uma sindicância". 
Falcâo aproveitou ainda para defender o tesoureiro do partido. "Tenho certeza que o. 
tesourejro do PT nunca colocou dinheiro no bolso, nós nunca recebernos dinheiro de 
propina e todas as nossas contribuiçaes são legais, como devem ser legais a de todos os 
outros que receberam as mesmas contrlbuiçoes." 

o presidente do PT citou ainda o caso de delegados da PF, que durante a campanha 
eleitoral se declarararn ekitores do entâo eandidato a Presidncia Aécio Neves e disse cjue paae 

es ainda continua na conduçäo do processo. "Eles sé colocam sob suspeição na rnedida em 
que revelam a preferência partidária", afirmou. 
O caso foi revelado pelo Estado. Em manifestaçôes feitas em perfis fechados no Facebook, 
delegados da Superintendêncja da PolIcia Federal do Paràná órgão onde estão 
concentradas as investigaçoes, compartilharam propaganda eleitoral do então candidato 
tucano que reproduzia reportagens corn o conteüdo da delaçao premiada do doleiro 
Alberto Youssef, segundo a qual Dilma e Lula teriam conhecimento do esquema de 
desvios - o tear desses depoirnentos está sob segredo de Justiça. 

Os policiais ajudaram ainda a divulgar noticias sobre o depoimento a Justiça de Paulo 
Roberto Costa, ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás, no qual disse que o PT recebia 
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presidente nacional do PT, Rul 
Falcão - Leo Fontes/O Tempo/6-2-2015 

3% do valor de contratos superfaturados da estatal. Falcão disse ainda que o partido fará 
uma representaçao no Ministério da Justiça para que, corn a mesma fundarnentação, ele 
também possa tomar as providências cabiveis em relação as sindicâncias e a apuração do 
comportamento dos delegados. Alérn disso, o PT fará uma "reclamaçäo disciplinar" ao 
Conseiho Nacional do Ministério Püblico, questionando "se a linha de investigação e a 
seletividade diz respeito ou não a urna linha geral de investigaço". 

0 GLOBO - DESTAQUE NA CAPA 

Presidente do PT chama ex-gerente da Petrobras de 'bandido' 
e diz que Va! processá-lo 

Pedro Barusco acusou tesoureiro do partido, João Vaccari
Neto, de ser urn dos intermediários de receber US$ 200

rniihôes em propinas 
POR TATIANA FARAH 

11/02/2015 15:59 / ATUALIZADO 11/02/2015 16:40 

SÃO PAULO -0 presidente nacional do PT, 
Rui Falcão, anunciou nesta quarta-feira que o 

partido processará o exgerente da Petrobrás 
Pedro Brausco, que acusou o tesoureiro da 
legenda, João Vaccari Neto, de ser urn dos 

Avenida Paulista, 854 - 100 andar 1'1 01310-100 - São Paulo - SP A 
+55 11 2579-5520 

www.anajitica.inf.br 
analitica@analjtica.inf.hr



intermediários de receber US$ 200 rnilhöes 
em propinas para o PT. Em entrevista coletiva 
em São Paulo, Falcão chamou Barusco 
"bandido".	 129 

- E bandido porque se confessou ladrão - 
disse Falcão, salientando que a interpelação 
cIvel e criminal. - E contra esse bandido que 
acusa o PT sem provas. E isso vai valer para 
qualquer outro, criminoso ou não. 

A medida faz parte da ofensiva dos dirigentes 
para promover a defesa do partido. Falcão 
anunciou também que vai questionar a 
direçao da Poilcia Federal e do Ministério da 
Justiça sobre suposto direcionamento e 
vazamento "seletivo" das investigaçOes. 

O PT afirmou que tornará todas as medidas na 
semana seguinte a do Carnaval. 0 pacote de 
contra-ataque do PT é composto pelo 
processo contra Barusco, urn pedido para que 
a PF abra urna sindicância para averiguar se 
ha vazamento e de onde isso parte. Os petistas 
querem que a PF investigue também se ha 
"vazamento seletivo" e qual a linha de 
investigação e se ha orientação na linha de 
investigação das autoridades judiciais. 

- Ele (Barusco) fala que começou a pegar 
propina desde 1997 e não ha urna pergunta 
sobre o perlodo anterior ao PT no governo - 
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disse Falcão para quem "ha uma indução na 
tentativa de criminalizaçao do PT". 

Rui Facão questiona também a permanência 
nas investigaçöes de delegados da PF que 
teriam se manifestado em redes sociais a favor 
do adversário da presidente Dilma Rousseff 
Aécio Neves (PSDB) nas eleiçôes do ano 
passado. Segundo o presidente do PT, esses 
são "dekgados que se manifestaram durante a 
campanha eleitoral dizendo que Aécio é ø cara 
e fazendo mençôes depreciativas de Lula e 
Dilma". 

Para Falcão, agentes püblicos não tern 
liberdade de expressão, mas obrigação de 
impessoalidade. 0 mesmo pedido feito para a 
PF será cobrado em uma representaçao ao 
ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. 0 
PT também fará urn docurnento de 
reclamação ao Conseiho Nacional do 
Ministério PiThlico questionando a atuação 
dos procuradores. 

o presidente do PT voltou a defender João 
Vaccari neto dizendo que está certo de que o 
tesoureiro não embolsou dinheiro e voltou a 
afirmar que o dinheiro recebido pelo PT foi 
por meio de doaçôes legais. Rui Facão disse 
ainda não ter havido tráfico de influência para 
que empresas contratadas pela Petrobrás 
doassem vultosas quantias ao partido. 
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Apesar de na semana passada, durante 
encontro do PT em Belo Horizonte, o	 2 

IiL 
presidente petista ter dito que "algumas I	 7 1 

A_30 I 
pessoas" do Judiciário participam de umi ,

	 I 
suposta tentativa de criminalizaçâo do PT, as	 - 
crIticas dde hoje foram direcionadas apenas a 
poilcia e ao MP. A atuação do juiz Sérgio 
Moro, da operacão Lava-Jato, nâo foi citada 
pelo dirigente petista. 

FOLHA ONLINE 

PT frá processar d&ator da 
Operação Lava Jato, dz 
presidente do partfrdo 
ALEXANDRE ARAGAO 
DE SÃO PAULO 

11/02/2015 17h05 

CompartiIhar[!rweetar[]

OUVIR 0 EXTO 

o presidente nacional do PT, Rui . Falcâo, anunciou nesta quarta-feira (U) 
que o partido ira processar 0. ex-gerente da Petrobras Pedro José Barusco 
Filho.Barusco declarou, em depoimento de delação premiada no âmbito da 
Operação Lava Jato, que o PT recebeu entre US$ 150 milhöes e US$ 200 
milhöes provenientes de propina da petrOleira. 

"Nós vamos fazer uma interpelação cIvel e criminal contra esse bandldo 
Pedro José Barusco Filho", disse Falcão, na sede do diretório naclonal do PT 
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em São Paulo. 0 dirigente informou, ainda, que seu partido ira adotar a 
mesma postura corn todos os que fizerem declaraçôes "sem provas", 0 que 
seria, de acordo corn ele, o casó. 

Rui Falcâo reafirmou o que o PT tern declarado desde que aparecerarn as 
primeiras suspeitas de recebirnento de propina: todas as doaçôes recebidas 
pelo partido foram legais e declaradas ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). 

Questionado se houve triangulaçao do dinheiro —empreiteiras conseguiam 
contratos corn a Petrobras e, por isso, fariarn doaçOes legalmente ao 
partido—, Falcäo afirrnou que o partido não tern como saber se esse 
esquema acontecia. "A gente recebe {doacöesj de boa-fe", disse. "Corno é que 
passa recibo para dinheiro de caixa dois?", finalizou.

Sergio Lima/Foihapress 

0 presidente do PT, Rui FaIco, corn a presidente DiIrna Rousseff na diplomaçao para o 2° mandato 

o partido tarnbérn ira entrar corn pedidos de sindicância no Ministério da 
Justiça pedindo que sejarn investigados supostos vazamentos de informaçao 
por parte da PolIcia Federal, suborclinada a pasta. 

o PT tambérn pedirá que haja urna apuração para descobrir, caso 
vazamentos de informaçao sejam comprovados, se eles foram seletivos —ou 
seja, se apenas dados negativos ao partido foram divulgados. 

Durante a entrevista, Falcão disse ainda que delegados envolvidos na Lava 
Jato quebraram o princIpio da irnpessoalidade, ao manifestar-se a favor do 
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então presidenciável tucano, senador Aécio Neves (MG), em redes sociais. 0 
caso foirevelado pelojornal "0 Estado de S. Paulo" em novembro do ano 
passado. Os delegados tambérn faziam criticas ao PT, a presidente Dilm L 

Rousseff e ao ex-presidente Luiz macjo Lula da Silva (2003-2010). 

Sobre as relaçôes de petistas corn o ex-diretor de Engenharia e Serviços da 
Petrobras Renato de Souza Duque, que teria sido Indicado ao cargo pelo ex-
ministro da Casa Civil José Dirceu, o presidente da sigla afirmou que eram 
apenas "reiaçôes sociais", sern ligação corn recebimento de doaçöes aà 
partido. 

Na quinta-feira (5) passada, o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, fçj 
iduzido a sede da PF em São Paulo para prestar esciarecimentos sobre, 

entre outros assuntos, suás reiaçOes corn Duque. Ele cdnflrmou que se 
encontrou corn o ex-diretor no hotel Windsor, no Rio, mas disse que forarn 
somente conversas .sociais. 

Em outro trecho de seu depoimento a forca-tarefa da Operaçáo Lava Jato, o 
ex-gerente Barusco narrou que Vaccari e Duque —seu ex-chefe na estatal-
se encontraram não apenas no Windsor, o que o tesoureiro confirmou, mas 
também em urn hotel de Santos (SP). Rui Falcâo afirrnou nesta quarta que o 
ex-gerente não foi indicado ao cargo pelo PT. "Quern indicou 0 Barusco, não 
sei", afirmou. "Não foi do PT."

Paulo Arao/Ag. 0 Dia 

o ex-gerente da Petrobras Pedro Barusco, ligado a area de Engenharia e Serviços do ex-diretor Duque 

IMPEAcHMEr 

O presidente nacional do PT tambérn cornentou as recentes movimentaçoes 
a favor de urn possIvel impeachment da presidente Dilma Rousseff. A pedido 
dellrn advogado ligado ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-
2002), ojurista Ives Gandra da Silva Martins eiaborou urn parecer 
afirmando que ha base legal para o pedido na Câmara dos Deputados, 
informação revelada pela revista "Veja". 
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De acordo corn a publicaçao, o docuinento teria sido elaborado, 
originalmente, a pedido de uma das empreiteiras implicadas na Operaçâo 
Lava Jato —a revista não revela qual. 

Epi texto pub1icadoa Foiha na terça-feira (3) passada, Ives Gandra explica 
as razöes por que acredita que ha base legal para sustentar urn 
impeachment. Após uma análise detaihada, ele diz que "a luz de raciocInio 
exciusivamente juridico" o pedido é possIvel. "Não deixei, todavia, de 
esciarecer que o julgamento do impeachment pelo Congresso é mais polItico 
que juridico", termina Ives Gandra. 

Para Rui Falcão, entretanto, não é possIvel mencionar a hipótese. "Não vejo 
nenhuma base jurIdica nem poiltica", afirmou. Ele classificou essas 
movimentaçoes como "flertes corn o golpismo". 

Em entrevista a 1otha mesta terça-feira ho). o presidente nacional do PSDB 
e senador Aécio Neves disse que "nâo é crime falar" sobre o assunto. 
"Desconhecer que ha urn sentimento de tarnanha indignação na sociedade é 
desconhecer a realidade." 

No dia anterior, dois senadores —o lIder tucano Cássio Cunha Lima (PB) e o 
petista Lindbergh Farias (RJ)— bateram boca em plenário por causa do 
tema. 

Foiha e Foihapress 

Falcäo thz qué Vaccar é vItilma 
de fa]lsas 'maquinaçöes' 
CATIA SEABRA 
DE SÃO PAULO 

05/06/2015 19h43 

o presidente nacional do PT, Rui FalcAo, disse nesta sexta-feira (5) que 
espera para breve a liberaçao do ex-tesoureiro do partido João Vaccari Neto. 
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Chamando yaccari de companheiro, Falcão disse ainda que "não ha prova 
documental contra ele".	

/ 

"Todas as maquinaçôes foram desmentidas", afirmou.	 2 
ft	 .	 . .

	 .1.	 ,;;,;?sl) .__j Falcao, que esta em Sergipe para participar congresso estadual do partiao, 
disse que a prisão de Vaccari faz parte de uma tentativa de abalar a imagem 
da sigla. 0 ex-tesoureiro foi preso pela PF na Operaçâo Lava Jato, que 
investiga esquema de corrupçäo na Petrobras. 

"Espero que ele seja solto brevemente", disse Falcào. 

Ele admitiu ainda que a decisão do diretório nacional do PT de vetar 
doaçöes privadas para o partido depende de confirmaçâo do Congresso 
Nacional do PT. A reunião para 050 Congresso será nos dias ii e 12 em 
Salvador e decidirá, nas palavras dele, "se vai confirmar isso ou não". 

Valor online 

Falcão nega afastamento de Vaccari e anuncia caendário de atos do PT 

Terca-feira,lldemarcode2ol5 

BRASILIA -0 presidente do PT, Rul Falcâo, aflrrnou em entrevista coletiva concedida nesta terca-feira em Brasilia, que 0 tesoureiro nacional da sigla, JoSe Vaccari Neto, nSo serS afastado do cargo. Vaccari fol denunciado pelo Ministério PUbflco Federal na OperaçSo•Lava-Jato. FalcSo tambem anunciou urn calendéno de acöes da legenda nos próximos dias, que iflcIui a 
particlpaçao do ex-presidente Luiz macb Lula da Silva em ato no da 30 de marco em São Paulo. 

FaIcSo negou que haja pressSo interna no partido pelo afastarnento de Vaccan a reforçou quetodas as doacöes ao PT são 
legais e declaradas a Justiça Eleitoral. Questionado sobre qual seria a diferença de tratarnento entre Vaccari, qua pen'nanecerá no cargo, e a ex-deputado federal André Vargas, que se desfihiou do partido a depois fol cassado - apOs revelaçSo de que viajou 
em urn aviao do doleiro Alberto Vousseff -, FalcSo respondeu qua havia provas contra o ex-petista. 

"Havia prova concreta contra ele (Vargas), que come deputado usouum aviSo pflvado pra Si e pra sua familia, e urn deslize ético no PT", disco FatcSo, "No caso de Vaccari, ha uma denUncia sem qualquer tipo do cornprovaçSo", afimiou. 

FalcSo disse que no final do mês, a cUpula partidSria promoverá uma séne de açães de mobllizaçSo e engajamento da 
rnilitSncia partidária, No dia 30 de marco, FalcSo comandarâ uma reuniSo da Executiva em São Paulo, corn a participaçao do 
ex-presidente Lula, e presidentes do diretérios estaduais. No dia seguinte, haverá eventos nos diretOrios ocais do PT nos Estados. 

FalcSo tambérn anunciou reuniSo do diretórro nacional nos dias 16 e 17 do abni em São Paulo. E a convocagSo de atos pOblicos no dia 21 de abril, corn a participaçSo de entidades sindicais, em defesa da democracla e da reforms politics. 

Ele negou que seja uma reacao as manifestaçes. "Nossa politics nSo é de respostas, precisamos set urn partido do miiitSncia 
permanente", definlu. Sobre as manifestaçoes, FalcSo disco nSo acreditar que foram para as was apenas pessoas que não 
votram em Dilma e setores da oposigSo. 'As was tizeram urn clamor geral contra a corrupçSo, que nós temos combatido 
Implacavelmente, ninguém nega que fol durante Os governos do PT quo mais Se combateu a corrupçSo", afirniou. 
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Reuters 

REUTERS - REPLICADO FOR VARIOS VEICULOS 

Presidente do PT nao ye motivos para saida de Vaccan 

Terça4eira, 17 de marco de 2015 

o presidente do PT, Rul Fatcâo, afirmou nesta terça-feira (17) que nao ye motivos para 
o afastamento do tesoureiro JoSo Vaccari Neto apes denüncia do Ministério Püblico 
Federal contra ele por suspeita de envolvimento no escândalo de corrupçao na 
Petrobras. 

"Sabre esse pedido de denUncia e sobre os inquéritos no caso do nosso 
tesoureiro ,ioSo Vaccari Neto a nota do advogado dde e o suficiente para nOs, disse 
Falcâo a jornabstas nesta terça, na sede do partido em Brasilia. 

o presldente do PT reafirmou que o partido so recebe doaçOes legais. Todas as 
nossas doacOes sSo legais, registradas, comprovadas e declaradas ao TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral)', afirrnou. 

, I 

Na segunda-feira (16), o Mlnlstério Püblico Federal denunclou a tesoureiro petista por crimes de corupçao no Ombito da 
operaçao Lava Jato, que investiga denüncias envolvendo pagamento de propinas resultantes de fraudes em licitaçoes da 
Petrobras. Em nota, a defesa de Vaccarl negou denncIa do MPF, alegando que as doacOes nSo tinharn origem ilicita. 

'Vaccari repudia as referências feitas par delatores a seu respeito, pois as mesmas não correspondem a verdade. Ele não 
recebeu ou solicitou qualquer conthbuiçao do origem ilicita destinada ao PT, pois as doagoes solicltadas polo Vaccari foram 
realizadas por meio de depOsitos bancârios, com toda a transparencia e corn a devida prestaçao de contas Os autoridades 
competentes', diz urn trecho da iiota. 

FalcOo nOo quis comentar o possivel desgaste politico ao partido caso Vaccari se mantenha na tesouraria e depois venha a ser 
comprovada sua culpa nas investigaç6es. 

Segundo a presidente do legenda, ainda nOo hO nenhurna iniciativa de outros petistas pedindo a salda de Vaccari, mesmo que 
temporariamente. "Eu nâo tomei conhecimento de nenhum pedido para que ele seja afastado", disse Falcao. 

Reuters - Esta publicaçOo Inclusive lnformaçâo e dados 560 de propriedade intelectual de 

0 Globo e Extra - duas matérias 

Presidente do PT defende tesoureiro do partido denunciado pelo MPF 

Rio de Janeiro, RJ - terça4eira, 17 de marco de 2015
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0 presidcnte nacionsi do PT, Rui
Falcão Fob: Michel FilhoI27-1O-2014 / 

BRASILIA -0 presidente do PT, Rui aIcão, defendeu, nesta terça-feira, 0 tesourelro 
do partido, João Vaccari, e negou quo haja pressão interna e do governo para afasté-lo 
do cargo. 0 Ministério PUblico Federal ofereceu denüncia contra Vaccari e outras 28 
pessoas pelos crimes de carrupção, lavagern de dinheiro e fomiaçao de quadrilha no 
lnvestigaçao sobre esquema do corrupção na Petrobras. 

- Eu nâo tomol conhecimento do nenhum pedido para que ole seja afastado. Qualquer 
deriüncia pressupôe que as pessoas são inocentes ate que se prove o contrário. E o 
Vaccari não apresentou para mim ate o momento nenhuma ifltencao voluntária de se 
afastar da tesouraria - firmou o presidento do PT, em coletiva a Imprensa.

4

Agëncia 0 Globo Falcao disse ainda que o caso do tesoureiro é diferente do ex-deputado André Vargas 
(scm partldo-PR), que foi forçado a deixar o PT, no ano passado, depois que velo a 
tona seu envolvimento corn o doleiro Alberto Vousseff. Vargas teve o mandato cassado pela Camaro. 

- 0 André Vargas tiaha comprovadamente viajado corn a familia no avião do urn particular (pago pot Yousseff). E diferente da 
situação atual, em que ha uma denncia sem nenliuma comprovagâo. 

O presidente do PT disse corroborar a oota divulgada polo advogado do Vaccari negando receblmento de propina ou 
participagao em desvio de dinheiro. 0 presidente do PT tambem refutou a acusação de que o dinheiro terla sido lavado por 
melo de doacoes legais ao partido. 

Fernanda Krakovics -0 Globo 

0 GLOBO E EXTRA 

Permanêncja de Vaccari no cargo divide petistas 

Rio do Janeiro, RJ - terça-feira, 17 de marco de 2015 

sÃo PAULO. Enquanto o presidente do PT, Rui Falcão, defende publicarnente a permanéncia do tesoureiro .JoÜo Vaccarl 
Neto no cargo, outras Iideranças poilticas articulam seu afastamento. 0 diretório estadual do Rio Grande do Sul, por exemplo, 
apresentou recurso âexecutiva nacional do legenda para que Vaccari deixe a secretaria de finangas a tim de evitar malor 
desgaste da legenda. Segundo forca dentro do PT, a tendéncia Mensagem ao Partido, quo tern entre Os fundadores 0 ox-
governador Tarso Genro, se reine nesta quarta-feira para decidir se apoiará a permanCncla do Vaccari, Na Ultirna reunlâo do 
diretOrjo nacional, este ano, em Belo Horizonte, a Mensagem JA tendia a pedir a salda do tosouroiro, mao acabou endossando 0 
apoio a ele por parte do direçao petista. 

A decisão do PT do Rio Grande do Sul foi tomada antes mesmo que Vaccari fosse formairnente acusado par supostos crimes 
do lavagem de dinheiro, formaçäo de quadrilha e corTupçäo passiva no escàndato que envolve emprelteiras e a Petrobras. No 
sâbado passada, os dirigorites voltaran, a dizer a Rut FaIcão, em urn evento em Porto Alegre, que dofendiam a medida. 0 ex-
governador Olivia Dutra chegou a ler uma carta em quo trata do tenia. 

Fundador do PT e urn dos if dotes da Democracia Socialista (OS), que mantem dais ministros no Palácio (Miguel Rossetto, do 
Secretaria Gerat, e Pepe Vargas, do Retaçoes Jnstitucionais), Rout Pont e urn dos que defendem a saida do tesoureiro: 

- Não e urn julgamerito prévio nern quaiquer tipo do punigão. Não podemos exigir que urn petista quo tenha mandato, seja de 
doputado ou prefeito, abra mao dole, mas, se tern funcâo partidária, tern de ocr afastado ate que so esclareça a sltuacâo pars 
não contarninar todo 0 partido. Não é uma expuisâo e nem falta do soildariedade diz Pont. 

Os petistas que criticam a manutonçao do tesoureiro citam o artigo 246 do estatuto do partido, que orienta a cornisso executiva 
nacional a suspender provisoriamente o dingente de seu cargo so houver "fortes indicios do violaçao do dispositivos pertinentes 
a disciplina e a fidelidade partidária passiveis do repercussao prejudicial ao partido em nivel estadual ou nacional". Para isso, 
seria necessário obtor trés quartos dos vbtos da executiva. 

O tesoureiro e acusado polo MinistCrio POblico Federal de recober propinas de construtoras contratadas polo Petrobras e 
transformé-las em doaçôes legais ao partido. Os crimes teriam sido praticados enfre 2008 e 2010. Além de dizer que nâo 
cometeu os ilicitos, Vaccari so defende dizendo que assumlu a secretaria de finanças do PT apenas a partir de fevereiro do 
2010. Antes disso, o tesoureiro (entre 2006 e 2010), era a deputado Paulo Ferroira (PT-RS). 
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Coordenador da tendêncja Construindo urn Novo BrasH (CNB), Francisco Rocha, o Rochinha. afirma que a decisäo final deve 
ser de Vaccari. 

- A decisâo e dele. Acho que não deve se afastar. Tern urn processo em curso uma tentativa de criminalizar o PT. Eu cOnflo no 
Vaccari_ diz Rochinha. 

Tatiana Farah - 0 Globo 

61 

Vaccari e inocente ate que se prove a contrârio, afirma presidente do PT 

Terça-feira, 17 de marco de 2015 

Rut Falcao disse que tesoureiro denunciado na Lava Jato segue no partido. 

MP denunciou Vaccari Neto por corrupçâo e lavagem de dinheiro, Ele nega. 	 ________ 

o presidente nacional do PT, Rul Falcão, afirrnou nesta terça-feira (17) em Brasilia,	 I L 
que, embora o tesoureiro do partido Joâo Vaccari Neto, tenha sido denunciado a 	 _______________________________ 
Justice, ele permanecera coma membro da Comissflo Executive e no comando da 	 - 
Secretaria de Finanças da legenda.	

o prcsidcnic do PT, Rtii Falcilo(csq.). 
corn 0 sccrc&ário de 

Vaccari Neto fol denunciado nesta segunda-feira (16) pelo Minlstérjo PUblico Federal 	 Comunicaçso, Alberro Cantalice, 
(MPF) pelos crimes de corrupçäo e lavagem de dinheiro durante a i0 fase da 	 durante entrevista na sede do panido, cm Operagao Lava Jato. 	

BrasIlia (Foto: Henrique Arcoverde I 01) 

OPERAçAO LAVA JATO PF investiga lavagem de dinheiro. Os politicos na lista o que dizem os citados a que pesa contra cada 
urn prOximas etapas infografico: o esquema entenda a operaçao noticlas da Lava Jato 

De acordo corn Rul Falcão, o fato de Vaccari ter sido denunciado nSo comprova a participaçao do tesoureiro nos crimes 
investigados pela Lava Jato. "Qualquer denncja pressupOe que etc ó inocente ate que se prove o contrário", disse. 

Segundo Falcâo, se algum funcionário do PT "comprovadarnente for condenado por ato de corrupçao, não flcarã no partido". 
Ele informou tambén, que n5o houve nerthum pedido de integrantes do PT pare que Vaccari fosse afastado. 

De acordo corn os procuradores da RepOblica que atuam na operaçflo, o tesoureiro participava de reuniöes corn a ex-diretor de 
Serviços da Petrobras Renato Duque para tratar de pagamentos de propina. Conforme a denüncia, os valores cram repassados 
por meio de doaçOes oficials ao PT o dinheiro chegaria coma doagflo Ilcita, rnas, Segundo o MPF, era oriundo do propina. A 
procuradoria aflrmou que foram 24 doagoes em 18 meses, no valor de R$ 4,260 milhoes. Ainda conforme a MPF, Vaccari Neto 
indicava em quais contas deveriam ser depositados os recursos de propina. Vaccari nega acusaçoes (leia mais abaixo). 

Rul Falcäo fol questionado par jomalistas sobre a sernelhança do caso de Vaccari corn o do ex-deputado petista André Vargas, 
que teve o mandato cassado no ano passado. Em abril, Vargas acabou se desfihiando do PT depois de sofrer pressflo do 
partido para renunciar ao rnandato devido as denincias de envolvimento corn a doleiro Alberto Youssef, urn dos presos da 
Operaçao Lava Jato. 

Segundo Falcâo, no caso de Vargas, havia "prova cabal" do "deslize ético". "0 André Vargas linha uma prove cabal concreta 
que etc tinha usado urn avião privado pare sic pare a familia, que e urn deslize ético para a P. No caso do Vaccari é urna 
denUncia nab comprovada", declarou. 

Vaccari nega acusaçoes Em nota divulgada nesta segunda-feira (16), a defesa do tesoureiro do PT, Joao Vaccari Neto, 
afirrna que dc nSo participou de qualquer esquema de corrupçâo. 
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De acordo corn o texto, o Sr. Vaccari nAo ocupava a cargo de tesoureiro do PT no perlodo citado pelos procuradores, durante 
entrevista no dia de hoje, urna vez que ele assumiu essa posicao apenas em fevereiro de 2010. 

o texto tambérn fala sobre a origem das doaçes partidárias feitas so PT. 'Ele näo recebeu ou solicltou qualquer contrib4 
de origem ilicita destinada ao PT, pois as doacOes solicitadas pelo Sr. Vaccari foram realizadas por meio de depOsitos 
bancários corn toda a transparência e corn a devida prestagão de contas as autondades competentes' diz a nota. 	 4 
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V' ADITIVO 40 INSTRMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRE.STACAO DE sERvcos

5 
MAQUINA DA NOT1CIA coMuNIcAcAo LTDA., corn sede em São Paulo/SP na 
Avenida Paulista, 2006, 8° andar, ci. 807, CEP 01310-926, nscrita no CNPJ/MF sob o 
no 00.260179I000i-l6, isenta de inscrição Estadual e inscrita no CCM sob o 
2.300,176-3, e escritôrios em Brasilia/DF, na SHS Quadra 6, Conj. A, Bloco A, Ethficio 
Centro Empresarial BrasH XXI, sala 311, CEP 70316-100- inscrito no CNPJ/M'F sob o 

O 00260179/0002-05 e no Rio de JaneirolR j , na Avenida Rio Branco 1, sala 803, 
Centro, CEP 20090-003. nscrito no CNPJ/MF sob on° 00,260,17910003-88, por melo 
de sua représentante legal abaixo assinada, doravante denorninada simplesmente 
CONTRATADAJCEDENTEI 

LH DE S AMARAL - ME, corn sede na Al. Sartos, 2480 - CJ 91 - Cerqueira César - 
São Paulo/SP - CEP: 01418-200, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.643.1.44/0001-80, 
corn lnscnço Estadual isenta e corn lnscriçâo Municipal de n° 32210248, por meio de 
seu representante legal abaixo assinado, designada doravante CONTRATANTE, 

E2MPD PR COMUNICAcOES LTD&, corn sede na Av. Paulista, 2006 * 2° andar, 
salas 201 e 206 a :209, Cerqueira César, São PauIofSP CEP 01310-926, inscrita no 
CNPJIMF sob a n° 09.636,161/0001-40, senta de inscriçáo Estadual, e inscrita no 
CCM sob o n° 3,773.167-0, por meic de sua representante legal abaixo assinada, 
doravante denorninada sirnplesrneflte CESSIONARIA, 

CONSIDERANDO QUE 

1. As partes acirna qualificadas firmararn na data de Q1/JaneiroI2Oi3 o Contrato de 
Prestaço de Serviços ("Contrato"), no qual ficou justo e contratado a prestação de 
servicos de Foco na Midia, conforme Anexo I (Proposta): 

2. A CONTRATADAICEDENTE tern interesse em ceder as direitos e obrigacôes 
relativos ao Contrato a CESSONARIA corn o que expressaniente concorda a 
CONTRATANTE; 

Resoivem as partes firmar o 10 Temia Aditivo ac Coritrato de Prestaçào de Servicos, a 
reger-se pelas seguintes cláusulas e condiçöes mutuarnente aceitas e outorgadas: 

CLAUSULAS CONTRATUAIS 

CLAUSLLA&JME!Rk- Qk CES$AQ 

Pelo presente instrumento e na meihor forma de direito, a CONTRATAOA10EDENTE 
cede e transfere a CESSIONARIA, con a expressa anuência CONTRATANTE, a partir 
dessa data, todos os direitos e obrigaçóes decorrentes do Contrato referido no item 1. 

acirna, para todos os fins, de forma integral, irrevogável e irretratável, por si e par seus 
herdeiros e/ou sucessores, a quaiquer titulo. 

A cessão e trarisferéflcia ora realizada abrangem não so os mesmos direitos 
forrnaimente constituidos, nias também as eventuais garantias e todos as acessOnos 
d:ecorrentes das futuras atuatizaçôes e terrnos aditivos que venham a ser firmados, 

GLkJSULA SEJULQA- DO PRAZQ 

Alterar a item 3,1. da CIáu :sula 03, retroage prorroga a vigéncia contratual, passandoTh' 
vigorarda seguinte forma:	 f'



O presente confrato v/gorar de 01101/2014 a 31112/2014, podendo ser prorrogadc 	 / 
at,tornaticarnente, par igual periodo, a menos que urna tas partes se mariffeste po4	 36 
escrsf a &rn sentido contrário corn antecedéncta minima de 30 Thnta) dies do terniinc4 
do contra to. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO 

Aterar o item 4.1. da CáusuIa 04, a partr de Fevereirol2Ol4 passa a vigorar da 
seguinteforma: 

A CONTRATADA receberà da CONTRA TANTE a titulo de remuneração pelos 
serviços prestados. o va/or manse! de R$ 19. 52Z25 (dezenove rn/I, qufnhentos e vinte 
a dais reais a vinte a cinco can favos aha,xo, qua deverâo ser pagos ate o 1 die do 
rnês subseqCleiite a prestacâo dos serv/ços. 

CLAUSULA QUARTA - DISPOSICOES GERAIS 

Permanecem inafteradas . e exigiveis todas as dernais ctáusulas, condiçes e 
estipuaçôes do contratoad;itado, respectivos termos aditivos e documentos correlatos 
que não tertham sido expressamente n,odifcados peo presente instrurnento. 

o presente instrumento passa a ser parte integrante a inseparável do Contrato de 
Prestaçâo de seniiços acima referido, obrigrando as partes, seus iherdeiros ou 
sucessores ao seu integral cumprimento. 

Por estarem justas e acordadas, as partes firmarn o presente instrumento em 02 vias 
de igual tear a forma, perante as testemunhas abaixo, para todos Os fins de direito. 

São Paulo, 06 de Fvereiro de 2014. 

/ ., 

-:pWt 
MAOUIN D NOTICIA COMUNICAçAO LTDA 
CoNTRArADA/CEDENTE 

LHDE S AMAR'AL - ME 
CONTRATANTE 

E2MPD PR CdMUNICAGOES LTDA 
CESStONARtA 

Testernunhas: 

Name:
	 Name:	

'1



CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIOS QUE, ENTRE SI, CELEBRAM LH DE S AMARAL E 
HD C0MuNICAcA0 LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestaco de serviços, de urn lado,

37 
LH DE S AMARAL - ME, corn sede na Rua Bergamota, 470, apto. 92, Sâo Paulo, estado de P, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n 2 05.643.144jtD001-80, corn lnscrico Estadual isenta e cdrn 
lnscricão Municipal de n 2 32210248, por melo de seu representante legal abaixo assinado, 
designada doravante CONTRATANTE, 

e, de outro lado, 

HD coMuNlcAcAo LTDA., comsede na Av. Paulista, 2006, 112 andar, conjunto 1101, sala 
B, Cerqueira César, Sâo Paulo/SP, CEP 01310-926, inscrita no CNPJ/MF sob 0 
n911.433.979fl 001-08, par meio de sua representante legal abaixo assinada, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, 

tern entre si justo e avençado nessa e na melhor forma de direito, a que consta das 
cláusulas abaixo transcritas, que mutuamente aceitarn, a saber: 

1-OBJETO 
1.1. 0 presente Contrato tern por objeto a prestaço dos serviços de Foco na MIdia a 

CONTRATANTE, conforme Anexo I (Proposta). 

1.2. A Proposta apresentada pela CONTRATADA, mencionada acima, passa a fazer parte 
integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição. 

1.3. Na divergência entre a Proposta e o Contrato, prevalecern as disposicöes constantes no 
Contrato de Prestaço de Serviços. 

2- OBRIGAcOES DAS PARTES 
2.1. A CONTRATADA obriga-se a planejar, conduzir e executar o constante da Cláusula 1 

corn integral observância das disposiçôes deste Contrato, da legislacâo vigente e das 
normas legais. 

2.2. A CONTRATANTE obriga-se a: 
a. Definir, corn precisâo, as prioridades para o trabalho da CONTRATADA; 
b. Fornecer todas as informaçöes de que dispOe e que possam facilitar o trabalho da 

CONTRATADA; 
c. Definir, claramente, quais as pessoas responsáveis por expressar 0 posicionarnento 

da empresa, nas diversas areas de atuação; 
d. Efetuar as pagamentos devidos a CONTRATADA rigorosarnente nos prazos 

estabelecidos;
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e. Comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade que venha a constatar, tanto na 
execuçäo dos serviços como nos recibos emitidos, de modo a viabilizar a correção 
necessária no menor tempo possIvel. 

3- PRAZO 
3.1. 0 presente contrato vigorará de 01/li/2011 a 31/10/2012, podendo ser prorrogado 

automaticamente, por igual perlodo, a menos que uma das partes se manifeste por 
escrito em sentido contrário, corn antecedência minima de 30 (trinta) dias do término 
do contrato. 

3.2. Em caso de renovaçâo, a cada perlodo de 12 (meses) consecutivos será aplicado 
reajuste de preços corn base no IGP-M ou, na extinçâo deste, Indice similar vigente a 
época. 

4- PREçO E FORMA DE PAGAMENTO 
4.1. A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE, a titulo de remuneraçâo pelos servicos 

prestados, o valor mensal de R$ 18.500,00 (dezoito mu e quinhentos reals) abaixo, que 
deverâo ser pagos ate o 1 9 dia do mês subsequente a prestaçâo dos servicos. 

4.2. A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE as Notas Fiscais de Serviços e 
Faturas referentes aos pagamentos supracitados, corn prazo mInimo de 10 (dez) dias 
corridos anterior a respectiva data de vencimento, sob pena de atraso nos 
pagamentos, sem qualquer onus para a CONTRATANTE. 

4.3. No preço mencionado na Cláusula 4.1 nâo estão induldos novos serviços nâo 
especificados na Cláusula 01, como alteraçâo da dedicação dos profissionais em 
virtude de aumento de dernanda. Esses servicos, quando necessários e solicitados pela 
CONTRATANTE, serâo cobrados por meio de remuneraço especIfica, a parte dos 
serviços ora contratados, e a ser acordado na ocasiäo, caso a caso. 

4.4. Se os serviços de terceiros, como prod ucão e entrega de brindes, audiovisuais, gráficos, 
papelaria, publicacoes, fotógrafos, tradutores ou traduçOes, sites para Internet e 
material de divulgaço rnultirnIdia forem solicitados pela CONTRATANTE e 
intermediados pela CONTRATADA, tais despesas teräo urn acréscimo de 15% a titulo de 
taxa de administracâo, sendo cobrados a parte do valor mencionado na Cláusula 4.1. 

4.5. As despesas corn telefonemas interurbanos e internacionais, despesas corn viagens e 
deslocamento, despesas de taxi e estacionamento, motoboys e correios nâo estão 
incluIdas no preço e serâo pagas pela CONTRATADA, sendo comprovadas mediante 
apresentaçâo relatório de despesas, acompanhado dos respectivos comprovantes e 
recibos, e posteriorrnente reembolsadas pela CONTRATANTE.

i,	 'c.\ 
Pagina2d( 

Rubrica	 Rubrica	 '4s a-dfr



4.6. 0 atraso no pagamento de qualquer rernuneraço devida a CONTRATADA implicará a 
obrigaçâo concernente a CONTRATANTE de ainda suportar, além do valor principal 
corrigido monetariamente, também os juros legais de 1% (urn por cento) ao mês e a 	 /
multa rnoratOria de 2% (dois por cento) do valor em atraso. 

-	 1381 
5- RESCISAO	 / 

5.1. Este contratO poderá ser resifido pelas partes a qualquer tempo, mediante aviso prévio 
por escrito e corn antecedência mInima de 30 (trinta) dias, sendo obrigatOrio o 
pagamento dos serviços, incluindo-se no perlodo de aviso prévio. 

5.2. Em casos de força major ou caso fartuito, que ocasionem a impossibilidade da 
prestaço dos serviços, ora contratados, será devido o pagamento proporcional 
referente aos dias de serviços já realizados, sendo que depois de superadas tais 
situaçães, os serviços serâo retomados normalmente, e pago o restante da 
remuneraço conforme acordado neste instrumento. 

5.3. Poderá ainda haver denUncia por qualquer das partes, mediante prévio aviso por 
escrito, corn aviso de recebimento ou entregue rnediante protocolo, desde que a parte 
inadirnplente nâo prornova o adimplemento da obrigaçâo descumprida no prazo 
máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias contados do recebirnento da notificacão, 
por qualquer das partes, nas hipóteses de: 

a) inexecucâo dos serviços e/ou execuçâo parcial, ou ainda execuç5o em discordância 
corn o acordado corn a CONTRATANTE; 

b) descurnprimento de qualquer das cláusulas do contrato; 

5.4. Constituern motivos para a rescisão do presente Contrato, independenternente de 
qualquer notificaçäo judicial ou extrajudicial: 

a) a outra parte ter a sua falênc,a requerida ou decretada, ou requerer recuperaçäo 
judicial ou extrajudicial, desde que a respectiva açâo nâo seja extinta no prazo de 60 
(sessenta) dias do seu ajuizamento; 

b) a outra parte vier a ter sua idoneidade técnica ou financeira abalada ou o seu 
controle acionário modificado, de forma a prejudicar a fiel execução de suas obrigaçôes 
contratuais, a critério da outra parte. 

6-TRIBUTOS 
Todos os encargos sociais, irnpostos, taxas e contribuicöes incidentes e devidos pela 
prestaco dos servicos, objeto deste contrato, seräo de responsabilidade exciusiva da 
CONTRATADA.

• ur 
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7—LEGISLAçA0 APLICAVEL 

Este contrato reger-se-á, naquilo que for aplicável, pela legislaçâo civil em vigor, bern como 
Constituiço Federal. 

8—DISPoslçOEs GERAIS 

8.1. E expressamente vedado a CONTRATADA, por si, por seus representantes, socios, 
empregados ou prepostos prestar qualquer declaração sobre as atividades ou 
interesses da CONTRATANTE, exceto se prévia e expressamente autorizado. 

8.2. Fica estabelecido que os empregados ou pessoas utilizadas no trabalho, pela 
CONTRATADA, nao possuem qualquer vInculo empregatIcio para corn a 
CONTRATANTE, respondendo a CONTRATADA por todos os encargos trabaihistas, 
previdenciários e acidentários concernentes ao mesmo. 

8.3. Fica vedada a cessâo ou transferência, total ou parcial, dos direitos e obrigaçôes da 
presente avenca, sem a prévia e expressa anuência da outra parte. 

8.4. Todos Os trabaihos, relatórios e informaçôes originados ou decorrentes deste contrato 
revestem-se de caráter estritamente confidencial, sendo vedada a CONTRATADA a 
respectiva divulgaçâo a terceiros, salvo corn autorizaçâo prévia e expressa, por escrito, 
da CONTRATANTE, em cada caso. 

8.5. Todo o conteüdo dos trabaihos e dos relatórios elaborados pela CONTRATADA 
pertencero a CONTRATANTE, e por ela poderäo ser utilizados da meihor forma que 
Ihe aprouver nâo cabendo a CONTRATADA, em nenhuma hipótese, remuneracão ou 
indenizaçâo, de qualquer espécie, por essa utilizaço. 

8.6. Salvo se de outro rnodo especificamente acordado entre as partes, durante a vigência 
deste Contrato e por urn perIodo de 24 (vinte e quatro) meses após o seu término, por 
rescisâo ou denüncia, qualquer que seja o motivo, a CONTRATANTE não deverá solicitar 
ou oferecer emprego a nenhum sócio, associado, prestador de serviços ou colaborador 
da CONTRATADA, para prestaçâo de qualquer tipo de serviço direta ou indiretamente, 
quer como ernpregado, autônomo ou a qualquer outro titulo. Caso o a CONTRATANTE 
o faça, a CONTRATANTE deverá pagar a CONTRATADA indenizaçâo pelos danos, sem 
que sejam necessárias quaisquerforrnalidade ou procedimentos para tal. 

8.6.1. A näo observância da Cláusula 8.6. acarretará a CONTRATANTE o pagamento de 
indenizaço no valor de 12 (doze) vezes a mensalidade vigente a época.
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9—FORO 

Fica eleito o Foro da Capital do Estado de Sâo Paulo, corn renüncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais düvidas decorrentes 
contrato.	 I	 /'13 

E por estarem .assim ajustadas, firmam o presente instrurnento em 02 (duas) vias de udl
	 j 

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas. 

Sâo Paulo, 01 de Novembro de 2011;

4bIIiIU 
LH DESAI1ARAL-M
	

1:1 'z.r.j Il[.Lwr.I I '7. 
Daniela Salituri 

CPF 251.103.618-51 

Testemunhas: 

Nome:	 Nome: 
CPF:	 CPF:

Pagina e5 

Rubrica	 Rubrica



MON ITORAMENTO DE 
INFORMACOES SOBRE POLITICA 

0



Cenário 
• Hoje, ha uma confluência de informacöes cujo monitoramento é necessário: a participacão 

do Partido dos Trabalhadores e demais legendas no arco de coalizão do governo federal, sua 
atuaçâo nos Estados federativos e seu relacionamento orgânico, na formacão de apoios e na 
contraposicão de propostas. 

• 0 acompanhamento do noticiário permite identificar quais são os assuntos e temas mais 
crIticos, quais os veIculos corn menor aderência as mensagens dos partidos, quals os 
principals agressores e, corn isso, a construção de uma poRtica sólida de gestâo de 
comunicacão e prevencão de crises. 

Além disso, corn a falta de investimentos dos jornais e veiculos de informacão, cada vez mais 
as informacOes estão concentradas no eixo Brasília-São Paulo-Rio de Janeiro. Corn isso, 
cresce a necessidade de urn monitoramento sobre qual é a visâo que prevalece, neste eixo, 
sobre as acöes dos partidos (e seus politicos) em outros Estados.

r
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0 bj etivos 
• Produzir diariamente urn resumo anailtico dos ternas de interesse polItico e insercão 

nurn contexto de análise do cenário macro; 

• 0 resumo analItico também identifica rnensagens-chave e espaco ocupados pelos 
partidos, de forma a tentartraçar urn cenário de espaco ocupado na mIdia; 

• A análise ainda se propöe a mapear e resumir o conteüdo dos principals jornais, 
artigos e colunistas de polItica, de forma a consolidar urn indicativo das principals 
discussöes neste campo.



Formato 

• 0 cliente recebe diariarnente urn resumo analitico das informaçöes publicadas nos 
principals jornais do pals, hierarquizadas de acordo corn sua relevância e 
selecionadas entre os temas que sào de interesse ao cliente 

• Esta análise qualificada de imprensa é direcionada para mailing especIfico, 
fornecido pelo cliente. 

• 0 produto é encaminhado atéas 09h30. 
A prirneira edicão trará links para as principais matérias apontadas no produto 

Or	
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Escopo 
Para realizar o trabaiho, os seguintes jornais, revistas e sites serâo monitorados 
diariamente, a fim de coleta de conteüdo que servirá de base da análise. 

Grande Imprensa - Jornais 
Folha de S.Paulo 
o Estado de S. Paulo 
OGlobo 
Valor Econômico 
Brasil Econômico 
Correlo Brazffiense 

Grande Imprensa 
Revistas 

Exame 
Veja 
Epoca 
Epoca Negócios 
lstoE 
lstoE Dinheiro 
Carta Capital

Blogs
	 Web 

Miriam Leitho
	 uoL 

Guilherme Barros
	 Folha.com 

Lauro Jardim
	 Gi 

Josias de Souza
	 Agenda Estado 

Vinicius Torres Freire
	 Valor Online 

Ricardo Noblat
	 Portal Exame 

Sonia Racy
	 Bloornberg 

Luis Nassif
	 Reuters 

Paulo Henrique
	 iG 

Amorim
	

Terra 
Reinaldo Axevedo
	 Valor Online 

Ricardo Noblat 

C)



Investimento 
FOCO 1\IA IV1IDIA	 R$ 18.500,00 

o orçarnento tern validade de 30 dias. Se, no decorrer da prestaçào de servico, for verificado que 
pedidos extras por parte do cliente acarretam aumento do escopo e, conseqUenternente, mais de 10% 
do fee mensal descrito na pro posta. o custo será revisto corn o cliente. 

So Pau'o, 26 de outubro de 2011. 

E)
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CONTRATO DE PREsTAcA0 DO SERVIO EMPAUTA.COM  

I DENTI FlcAcAo DAS PARTES CONTRATANTES 

LH DE S AMARAL ME, empresa corn sede em São Paulo na Alameda Santos, 2480 - ci. 91 - 
Cerqueira César - São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n o. 05.643.144/0001-80, 
isenta de lnscrição estadual, representada neste ato conforme contrato social, doravante 
denominada simplesmente CONTRATANTE, de outro lado, 

FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E coMuNlcAcAo LTDA., corn sede em brasilia, no SBS 
Quadra 2 bloco 'S' - sala 1301, CEP 70.070-904, em Brasilia - DF, inscrita no CNPJ sob o fl.° 

37.067.543/0001-36 e no cadastro estadual sob o fl. 0 07.400.639/001-77, neste ato representado 
pelo seu diretor Rodrigo Severo, carteira de identidade n o 1024514 SSP/DF, CPF n° 316.389.531-
04, residente e domiciliado em Brasilia, DF, doravante denominada CONTRATADA, e quando 
'Contratante" e "Contratada" forem referidas em conjunto serão denominadas "PARTES". 

As partes acima identificadas tern, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de 
Servicos, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condicöes de preço, forma e termo de 
pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO 

Cláusula i. E objeto do presente contrato: 

1.1. prestaçao do serviço EMPAUTA.COM  de clipping on-line de matérias que apresentem 
as palavras-chave listadas no item 1.2 publicadas nas versôes on-line dos veiculos listados 
noAnexo I; 

1.2. Monitoramento das seguintes palavras-chave: 	
/

	 .1 

1.2.1. Rui Falcão



4 4j 
1.2.2. Executiva Nacional do PT 

1.2.3. Diretório Nacional do PT 

1.2.4. André Vargas 

1.2.5. WaIter Pinheiro 

1.2.6. JilmarTatto 

1.2.7. PT

1.2.8. A palavras-chave indicada no item 1.2.7 será capturada sempre que estiver 

associada as expressães A/ian cas Poilticas, Votaçäo e Prévia. 

1.3. Acesso as areas restritas aos assinantes do site EMPAUTA.COM  através da 

distribuicão de ate 150 (cento e cinquenta) logins para pessoas indicadas pelo 

CONTRATANTE; 

1.4. Acesso as areas restritas aos assinantes do site EMPAUTA.COM  para todos os 

computadores ligados a intranet da CONTRATANTE; 

1.5. Produtos & Servicos: 

1.5.1. Monitoramento das palavras-chave listadas no item 1.2; 

1.5.2. Imagens (fac-sImile) dos velculos Nacionais e principais Regionais (DF, RJ e SP - 

item 4 do anexo I); 

1.5.3. Buscas lirnitadas ao conteüdo publicado pelos veIculos listados noAnexo I. 

1.5.4. Inserçâo de ate 10 (dez) matérias avulsas (conteUdo fora do escopo indicado na 

proposta) por mês, não acumulativas; 

1.5.5. E-mail e interlace padrâo. 

1.5.6. Ate trés e-mails corn o clipping do dia poderão ser enviados, sendo a primeiro 

horário de disponibilizacao as 7h00. As notIcias de cada e-mail serão selecionadas a partir 

de urn processo automático dentre as noticias do clipping do cliente. 

0BRIGAcOEs DO CONTRATANTE 

Cláusula 2. 0 CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as informaçães 

necessárias a realizaçâo do servico, devendo especificar Os detalhes necessários a perfeita 



consecuçào do mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue. 

2.1. Para fins de cadastramento o CONTRATANTE fornecerá ate 150 e-mails ("login'_ 

senhas ("password") e informará ao CONTRATADO todos Os dados necessários para seu 

cadastrarnento, responsabilizando-se civil e criminalmente por estas informacöes. Os 

dados informados pelo CONTRATANTE no momento do cadastramento poderão ser 

alterados a qualquer momento a pedido do CONTRATANTE. 

Cláusula 3• 0 CONTRATANTE declara estar ciente de que os logins de acesso a que tiver direito 

em decorrência deste contrato serâo para uso ünico e exciusivo do mesmo, nâo podendo 

comercializá-los, cede-los a terceiros a qualquer tItulo ou explorá-los economicamente de 

qualquer forma, sob pena da rescisão imediata do presente contrato, sem prejuizo da 

responsabilidade pelas perdas e danos causados ao CONTRATADO em decorrência do nâo 

cumprimento do disposto nesta cláusula. 

C!áusula 4. 0 CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condicôes estabelecidas 

na cláusula 6a

OBRIGAcOES DO CONTRATADO 

Cláusula 5. E dever do CONTRATADO oferecer ao CONTRATANTE a cópia do presente 

instrumento, contendo todas as especificidades da prestacão de serviço contratada. 

5.1. 0 CONTRATADO fornecerá os profissionais necessários e especializados a realizaçâo 

dos serviços avençados, correndo por sua conta exciusiva Os encargos trabalhistas de 

natureza salarial ou indenizatOria, encargos previdenciários, sociais e infortunisticas. 

5.2. 0 CONTRATADO reconhece que na prestaçâo dos serviços avençados inexistirá 

qualquer relacao de emprego entre seus representantes, empregados e prepostos ou 

empregados e prepostos do CONTRATANTE e assume integral e exciusiva 

responsabilidade por toda e qualquer eventual reclamaçâo trabaihista que vier a ser 

proposta por estes contra o CONTRATANTE, em funcâo dos serviços prestados 

correlacionados a este Contrato ou seus eventuais aditamentos, mesmo que houver,, 41 
legislação, jurisprudência ou outra circunstância de caráter judicial ou extrajudicial que/ 

possa provocar interpretaçaes diferentes.



	

5.3 E de responsabilidade do CONTRATADO revisar o conteüdo monitorado Co 0	 /146 

objetivo de manter o clipping de acordo corn os critérios definidos neste contrato. 

revisâo serâ feita a cada 7 (sete) dias ou quando a CONTRATANTE indicar alguma 

questão !SPeCifiCa que necessite de revisâo e eventual ajuste no clipping. As revisôes 

previstas neste item sempre estarâo pautadas pelos critérios definidos neste contrato. 

DO PREO E DAS coNDlcOEs DE PAGAMENTO 

Clâusula 6a• o presente serviço será remunerado pela quantia mensal de R$ 4.000,00 (quatro mu 

reals), ate o quinto dia Util ao rnês subsequente, mediante a emissâo de nota fiscal. A nota fiscal 

deverá ser entregue a contratante corn 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento da fatura. 

6.1. Por ser a CONTRATADA optante do Regime Especial Unificado de Tributos e 

Contribuiçães devidos pales Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples 

Nacional), nâo serâo retidos Os impostos e encargos no momento do pagamento, ficando- a 

recolhimento sob responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 

DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA 

Cláusula Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanta ao pagamento do 

serviço prestado, deverã incidir sore o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetâria. 

7.1. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de 

honorários advocaticios. 

Cláusula 8a• No caso de nao haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas, exceto a 6a, 

do presente instrumento, a parte que nâo cumpriu deverá pagar uma multa de 10% do valor do 

contrato para a outra parte.

DA RESCISAO IMOTIVADA 

Cláusula 9a Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em 41 
qualquer momenta, não obstante a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito, corn 

10 (dez) dias de antecedência no mInimo.



IJi 
Cláusula ba. Caso o CONTRATANTE ja tenha realizado o pagamento por servico ainda rjo ,,/'147 
prestado, e mesmo assim, requisite a rescisão imotivada do presente contrato, terá o valor kia 
quantia paga devolvido, deduzindo-se 2% de taxas administrativas. 

Cláusula 11a• Caso seja o CONTRATADO quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a 
quantia que se refere aos serviços por ele nao prestados ao CONTRATANTE, acrescentado de 
2% de taxas administrativas.

DO PRAZO 

Cláusula	 o presente contrato e celebrado por 12 (doze) meses, iniciando-se em 25 de abril 
de 2012. Findo o prazo, as partes poderâo, mediante termo aditivo, prorrogar a sua vigência. 

DO REAJUSTE 

Cláusula 138. ApOs o periodo indicado na cláusula 12a e sendo o contrato prorrogado por igual. 
perlodo, o valor contratual poderá ser reajustado por percentual a ser acordado eritre as partes 
contratantes.

DAS cONDIçOEs GERAIS 

Cláusula j48 Salvo corn a expressa autorizacão do CONTRATANTE, nâo pode o CONTRATADO 
transferir ou subcontratar as serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a 
rescisâo imediata. 	 -

DO FORO 

Cláusula 158. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes 
elegem o foro da comarca de Brasilia. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual 
teor, juntamente cam 2 (duas) testemunhas.



BrasIlia, 25 de abril de 2012. 

LH DE S AMARAL ME. 

FABRICA DE IDEjAS9EeNoDGIA E COMUNICAcAO LTDA.

jp	 .'OL1 
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Anexo I

Velculos monitorados 

ITEM 01 -JORNAIS NACIONAIS 
(monitoradçpeloimpresso - corn texto e fac-sImile) 

1. Brasil EconOmico 
.2. Folha de S. Paulo 
3. 0 Estado de S. Paulo 
4. Valor EconOmico 
5. OGlobo

ITEM 02- REVISTAS NACIONAIS 
(monitorado oelo imDresso - corn texto e fac-s1mile 

1. Revista Epoca 
2. RevistaVeja 
3. Revista Carla Capital 
4. Revista IstoE 
5. Revista lstoE Dinheiro 
6. Revista Exame 
7. Revista Veja Rio 
8. Revista Veja São Paulo

ITEM 03- ONLINES PRINCIPAlS 
Lmonitorados pela versão html dos sites) 

1. Blog da Lucia Hippolito 
2. Blog Direto da Fonte - Sonia Racy - Estadâo.com  
3. Slog do Ancelmo GOis 
4. Blog do Noblat 
5. Blog Frederico Vasconcelos 
6. Blog Luis Nassif 
7. Blog Miriam Leitão - Globo Online 
8. Blog Radar Global - Estadão.com 
9. BOL - Noticias 
10.Brasil Economico - Online 
11.Carla Capital Online 
12.Conversa Afiada - Paulo Henrique Amorim 
13.correiobraziliense.com.br  
14.eBandIBR 
15. Economia & Negócios - Agenda Estado 
16.-Epoca online 
17. Estadão.com.br - Ultimas noticias 
18.Economia-IG-BR 
19. Estadão PME - Pequenas e médiasempresas - SP 
20. Exame.com 
21. Folha.com 
22.G1-Globo 
23. Globo.com/BR 
24. InfoMoney/BR 
25. lstoE Online 
26. JB Online 
27. Joelmir Beting/BR 
28.R7 
29. Terra - Noticias 
30. Ultimo Segundo - lG 
31. UOLNoticias 
32.Valor OnLine 
33.Veja.com 
34.Yahoo! Noticias Brasil 

ITEM 04- JORNAIS REGIONAIS I	 - 
-- (monitorado pelo impresso -ps corn o fac-simile) 



'/4 

________________________ São Paulo__________________________ 
1. Jornal da Tarde 
2. Diãrio de São Paulo 
3. Agora São Paulo 
4. DCI - Comércio, lndüstria e Servicos 
5. Jornal Metro 
6 Diário do Grande ABC 	 ______-__________ 

Rio de Janeiro 
:1. ODia 

2. Extra _______ __________
Distrito Federal 

1. Correio Brasiliense 
2. Jornal de Brasilia 
3. Jorna da Comunidade 

ITEM 05- REGIONAIS ONLINES 
(monitorados pela versão html dos sites) 

1. A Gazeta Online - AC/AC 	 AC 
2.	 A Gazeta.net /AC AC - 
3.	 ATribuna/AC AC. 
4.	 Jornagina 20/AC AC 
5.	 0 Estado/AC AC - 
6.ORio Branco/AC ______________ 
7.	 Alagoas 24 Horas/AL AL 
8.	 Gazeta de Alagoas/AL AL 

L 9.	 0 Jornal/AL AL _- 
10. Primeira Edjço/AL AL 
11. Sertão 24 Horas / AL AL 
12. ACrlticaOnline-Manaus/AM AM 
13. Amazonas em Tempo/AM AM. 
14. JOrnal do Commercio AM I AM AM 

Maskate/AM 
16. Portal_D24AM/AM	 _______ 
17._Amapa_Digital_/AP	 _______ 
18._Diario_doAmapa/AP 	 _____	 AP 
19.Jornal do Dia/AP _____________	 AP 
20.A Regiao/BA.	 BA 
21.A Tarde - Ultimas Noticias/BA

	
IA 

22.Correio da Bahia - Online / BA	 BA 
23.Correio da Bahia / BA
	

BA 
24.Jornal Bahia Negocios - Ultimas Noticias / 
25.Diário do Nordeste - Online I CE 
26.0 Povo - Ultimas/CE	 -	 CE 
27.0 Povo/CE 
28.Clica_Brasllia/DF 
29.Jornal Alô Brasilia Onhrie/DF 
30.Clica BrasIlia/DF 
31.Jornal Destak - DF/DF - 
32.Mais Comunidade /DF 
33.Tribuna do Brasil / DF 
i4. i (iazeLa online- 	 -- 
35. Diãrio da Manhã - CJltimas NotIcias/GO

_
GO 

36. Opcao/GO . GO --
37. Tribuna do Planalto/GO GO . 
38. Jornal Pegueno/MA MA 
39. 0 Estado do Maranhão Online / BR MA 
40. 0 lmparcial Online - São Luis! MA MA 
41. 0 Progresso/MA	 - .	 TMA
4L. brexo/MLi 
43. Correio de Uberlândia OnLine / MG	 MG 



44.Diário do Comércio - MG/MG 
45.Diário da Tarde - MG Online/MG 
46.Estado de Minas / MG 
47.Folha do Comércio/MG 
48.Hoje em Dia - Online / BR 	 _____ 
tQ .Inrn2I rl (r4r1 - Prrr 	 fllr1/M( 
50. Jornal da Manhâ - Uberaba/MG 

.51. Jornal Sete Dias/MG
____________ 

52. 0 Sul de Minas/MG MG 
53. 

I	 54.
OTempçnth em/MG 
0 Tempo - Ultimas notics / BR ____

MG 
MG 

55. 0 Tempo I ML	 -	 - 
56.Tribuna de Minas/MG	 -	 1MG 
S7 PnrtI I Ii	 tiri	 / M( 
581_TribunadeMinasIMG MG _______-
59.A CriticaOnline/MS MS 
60. A Critica/MS 
61. FaIaMS .

MS 
MS 

62. Jornal de Domingo/MS !MS 
63. Jornal Hoje - Online/MS	 . MS 
64. 0 PantaneirolMS _____________ MS 
65. 0 Progresso/MS MS 
66. Tribuna Popular News/MS

________________-
MS 
MT 67. A Gazeta - MT/MT ________ 

68. Circuito MT Online/MT 
69Dario da Serra/MT

MT 
MT 

1	 70. DiáriodeCuiabâ/MT 
1	 71. Folha do Estado Online/MT

MT 
'MT 

72. lnformeGeraVMT	 .	 . MTI 
73. 0 Documento/MT	 . MT - 
74. AmazOnia Jornal/PA PA 
75. Correlo do Tocantins Online 
76. Diário do Para- Online / PA

PA 
PA	 I 

77.0 Estado do Tapajós/PA PA 
78. 0 Liberal / PA	 . .	 PA 

Licrreio da	 ba/PB 
80. Diário da Borborema/PB

PB	 1 
PB	 I 

I	 81. Jornal da Paraiba/PB	 ____ 
82. 0 Norte /PB

PB 
PB 

83. 0 Norte On Line / PB 	 ________ 
84. ParaIba 1/PB

PB 
'PB 

:85. Paraiba News/PB	 .	 PB 
R P2r1h2 nm hr/PR	 PR 
87. Agui PE - PE/PE PE 
88. Diário de Pernambuco - Online / PE PE 
89. Diário de Pernambuco / PE IPE 
90. Folha de Pernambuco - Ultimas Noticias/PE PE 
91.Folha de Pernambuco/PE	 . ,PE 
92. Jornal do Commercio Online/PE PE - 
93. Jornal do Commercio PE/PE	 . PE 
94.pe36ograus.comIPE	 - 
95 PernambucocomlPE

PE 
PE 

96. Meio Norte Online/PI 	 P1 
97 PcrtI ( fli p (nI inA/PI	 .	 P1
98. Tribuna do Sol/PI 	 . P1 
99. Apucarana Noticias/PR PR 
100.	 Bern Paraná Online/PR PR 
101.	 Correio do Povo do Paraná/PR PR 
102.DiáriodosCampos/PR PR
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103.	 Folha de Londrina - Ciltimas / PR
	

PR 
104. Folha de Londrina / PR PR 
105. Gazeta do Povo- Online!PR PR 
106. GazetadoPovo/PR PR 
107. Hora H/PR _. PR 
108. Jornal da Manhã - Ponta Grossa/PR PR 
1 09 JornaldeLondrina/PR PR 
110. Jornal do Estado/PR PR 
111. JornaleOnline/PR	 _ _ PR 
112. 0DiáriodeMaringa/PR PR 
113. OEstadodoParaná-Online/PR PR 
114. 0Presente/PR PR 
115. 
116.

AVozdaCidade/RJ 
AVozdaSerra/RJ

RJ 
RJ 

117.
118.

ClickMacaé/R 
Correio do Brasil/RJ

RJ 
RJ 

H119. DiáriodeTeresOpolis/RJ RJ 
120. Diário do Vale/RJ RJ 
121.ExtraOnline -_RJ	 RJ 
122.FolhadaManhâ-CamposdosGçytacazes/RJRJ 
12.	 JR Onliri&RJ	 Ri

124. JornaideHoje-Novalguacu/RJ . _RJ 
125. JornaldoCommércioRJ - Online I RJ . _RJ 
126. JornaldoCommercioRJ I RJ RJ 
127. 0DiaOnline /RJ JRJ 
128. 0 Fluminense Online / RJ RJ 
129. RevistjaRio/RJ _RJ 
130. Correio da Tarde/RN RN 

132. DiáriodeNatalOnline/RN RN 
RN 133.0Mossoroense/RN 

134. Tribuna do Norte Online - Natal/RN RN 
135. AltoMadeiEa/RO.	 . _RO 
136. DiáriodaAmazônia-Online/RO _RO 
137. Diário da Amazônia / RO RO 
138. EstadãodoNorteOnline/RO _RO 
139. Folha de Rondônia/RO FRO 
140. RondOnia AoVivo/RO_ JRO I 
141.

-
-__Rondonoticias/RO RO 

RO 142.	 Tudorondonia/RO 
143. 
144.

Boa Vista Agora/RR 
BV News - Noticias de Rorairna/RR

RR 
RR 

145. Folha de Boa Vista/RR RR 
RS 146.	 A Platéia/RS 

147. 
148.

A Razâo/RS 
Correio do Povo - Online! RS

RS 
IRS 

149. Correio do Povo - RS / RS RS 
150. Diário de Santa Maria/RS	 .	 IRS 
151. DiárioGaUcho/RS RS 

• 152. Gazeta do Sul - (iltimas Noticias I RS IRS 
153. Gazeta do Sul / RS RS 

_1 54. Jornal Agora -Rio Grande/RS RS 
RS 155.	 Jornal do Comércio RS - Online / RS 

156. 
157.

Jornal do Comércio RS / RS 
Jornal NH - SinosnetlRS

RS 
IRS 

-	 158.
159.

JornalVS - Sinosnet/RS 
.0lnformativolRS ..

RS' 
RS 

160.
L.. 161.

0Nacional/RS 
Panorama/RS

IRS 
IRS
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•	 186. 
187.

I, IuuIJUIIOrl¼1IJr __________________ 
ATribuna - Baixada Santista/SP 
ATribuna de São Carlos - Ultimas Noticias/SP 

188. 
189.

ATribuna Piracicabana/SP 	 ____________ 
ATribuna Regional/SP __________ 

190. ABC Reporter/SP	 __________ 
191. Araraguara.com/BR	 _____________ 
192. Bragça Jornal Diário/SP	 __________ 
193. CGN.net.br/SP 
194.

__________________ 
CorreiodaCidadania/SP _____ 

195. _CorreioPopular/SP	 ____________ 
196. DCI OnLine / SP 
197. Debate/S P 
198. DiáriodaFranca/SP __________ 
199.	 _ DiãriodaRego-S. J. do RioPreto- Ultimasd 
200. Diana de NotIcias/SP 
201. DianadeSãoPaulo - (iltimasnoticias/SP 
202.

-
Diana de Suzano/SP -______ -

203. Dianade Taubaté/SP ___________ 
204. Diário do Comércio - SP - Online/SP 
205. Dianado Grande ABCOnline I SP 
206. DiárioOnline-Tupâ/SP 
207. FolhadaRegiao -Açatuba/SP 
208 Foiha do ABC/SP 
209. Falha de São PedroISP 
210.

_________ 
Folha de Vila Prudente/SP 

211. Folha Metropolitana Online/SP - 
212. 
213.

FolhaRibeirãoPiresISP 
Gazeta de Limeira/SP 

214. Gazeta de Vargem Grande/SP -
215. Gazeta do Litoral/SP - 
216. Gazeta Esportiva/SP 
217. ItagueraemNoticias/SP 

T	 218.
_______________ 

JE Online/SP 
21 JornalA Cidade-RibeirãoPreto-Online/SP 
220. Jornal Correio de Lins/SP

SP 

iSP 

P 
P 
P 
P 
P 

162. Pioneiro/RS RS 
163. Zero Hora - Ultmas Noticias / RS RS 
164. Zero Hora / RS RS 
165. A Noticia/SC

- 
SC 

166. ATribuna - CriciUma/SC sc 
167. Diário Catarinense / SC SC 
168. Diário Catarinense Ultimas Noticias / SC SC 
169. Diário do Sul/SC SC. 
70. Jornal de Santa Catarina/SC SC 

171. Notisul/SC SC 
172. Tribuna Catarinense/SC 	 . 
173. Cinform/SE ISE 
174. CorreiodeSerge/SE SE -
175. Correio de Sergpe Qnhne/ SE JSE 
176. InfoNet/SE ____ SE 
177. Jornal da Cidade - Aracaju/SE SE 
178. Jornal do Dia Online/SE	 __________SE 
179. Plenario da Noticia/SE SE 
180 0 Vale - São José dos Cppos - Online/SP	 ISP 
181. ACidade - Espirito Santo do Pinhal/SP ISP 
182. ACidade - Votuporanga/SP SP 
183. A Foiha - São Carlos/SP ISP 
184. A Gazeta da Zona Norte/SP SP 

QD 4O	 A T.I.s.. 
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L ____ 
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Jornal da Cidade - B 
222.	 Jornal da Cidade de
223 Jamal da Divisa/SP ______ ___________ 
224. 
225.

Jomal daGente/SP	 _________ 
Jornal da Manhã - MariUa/SP 

226. Jornal da Tarde/SP 
227. Jornal de Araraguara/S_ ________ 
228. Jornal de Jundiai/SP 

I	 229. Jomnalde Limeira/SP _____ 
230. Jamal de Nova Odessa/SP 	 ________ 
231 Jamal de Piracicaba - Ultimas Noticias/SP 
232. Jamal de Valinhos/SP ____________ 
233. Jornal Destak - SP/SP L_4_.._Jomnal Gazeta de São João/SP 
235. Jornal Gazeta do Rio Pardo/SP iSP 
236. Jomnal erior/SP __________________SP 

__Jornal Tapera/SP	 -	 . ISP T 
238. Mogi News/SP SP 
239. NotIcia da Manhã/SP SP 

241. 0 ColinenselSP	 ISP. 
242. ODiáriodeMogi/SP	 ISP 
243. 0 Liberal Online - Americana/SP 

.Jriuyieu - IdLUIIO ___________-
245. 0Serrano/SP SP 
246. Rac.com.br/SP ISP 
247.

- 
_pOrterDiãrioOnline/SP ______ 

248. 
249.

Revista VjaSãoPaulo/SP 
TodoDia- Americana/SP SP	 j 

250 Tribunalpressa/SP SP 
251. Vale Paraibano Online/BR SP 
252. VejaSão PauloOnline/SP	 _ SP 
253. CleberToledo.com.br/TO	 TO 
254 ConexãoTocantins/TO TO 
255. JamaldoTocantins/TO TO 
256. JomnalStyl/TO TO 

:257. 0Girassol-PmasTrO TO_ 
258. 0 Jomal-Palmas/TO	 __ TO 
259. 
260.

Tribuna do Sol/PI 
Webpiaui.com/Pl

P1 
P1 

261. l8ogmaus.com/Pl P1 L. 262. AcessePlaul/PI _P1 _
263. 
264.

çcq_ç.yIPl.	 ............-. 
Cidadeverde.com/Pl

P 
P1 

265. Diärio do Povo/PI P1 
266. Diana do Povo - Online/PI P1 
267. Em Dia News/PI P1 
268.

-- 
Portal AZJPI	 . P1 

269. .	 Dia Online / P1 PLJ



rinisoao do Desenvolvimento, Indüstria e Cmércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Servicos 
Departamento Naciona! de Registro do Comércio - DNRC 
Secretaria de Desenvolvjrnento Econômico, Ciéncia e Tecnologia 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 

NUMARO GE IDENTIFICAcAO DO REGISTRO GE EMPRESA WIRE DA SEEE MIRE GA FIUAL )00100nlo pora PEal) 

3511902737-1 1 ROME DO EMPRESARIO (0000plolo, oem aRm	 jalmaa) 

LUIS HENRIQUE DE SOUZAAMARAL 	 's 
NATURAL GE (cidodo 0 omgla do ocIadol UF NACIONALIDADE SEXO 

São Paulo SP Brasileira Masculino 
ESTADO CIVIL REGIME DE BENS (me 0000do( 

Divorciado(a) 
FILIAcA0 (pci) (nOSe) 

LUIZ ANTONIO DE SOUZA AMARAL CARMEM CECILIA DE SOUZA AMARAL 
NASCIDO EM (dab 	 do n000lrnonbo) (DENTIDADE (nEomomo) ORGAO EMISSOR UF CEF (nAnnomo( 

09/12/1965 17.033.303-6 SSP SP 101.178.348-74 
EMANCIPADO FOR )Iomnmo do omn000ipacoo . oomnonbo nO 0000 do manor) 

DOMIC(L)ADO NA (Iogmodouro . run, OC, etc.) NIJMERO 

RUA REALENGO 133 
BAIRRO/DISTRITO CEP CODIGO DO MUWIC(PIO 

VILA MADALENA 05451-030 5433 
COMPLEMENTO 

APTO 21 - BLOCO B 
MUNICIPIO) UP) Polo) 

°'o Paulo SP Brash 
.clara sob as penas daIei, nao estar impedido de exercer atividade empresaria que nao possui outro registro de 

empresario e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua unscriçao 
ATO(S) 

Alteracao de Endereço; Inclusão/Alteração de Empresário; 
NOME EMPRESARIAL 

L H DE S AMARAL - ME 
LOGRADOURO (run, no, 010.) NUMERO 

ALAMEDA SANTOS 2480 
BA(RRO/EISTRITO CAP CODIGO DO MUNICIPIO 

CERQUEIRA cESAR 0141 8-200 5433 
COMPLEMENTO - 

CJ.91 
MUN)C)PIO UF Palo CORREIO ELETRONICO (n-mAil) 

São Paulo SP Brasil 
VALOR DO CAPITAL RE) VALOR DO CAPITAL (pOt eolrflso/ 

CODIGO GE ATIVIDADE OESCRIçAO DO OBJETO 

Atividade Principal 
DATA GE INIC(O GAS ATIVIDADES N)JMERO DE INsCRIcA0 NO CNPJ TRANSFERACIA DR SEGE CU FILIAL DE OUTRA UF CF DEPENDE GE AuT0RIzAcA0 GOVERNAMENTAL 

05.643.144/0001-80 
ASSINATURA GA FIRMA PALO EMPRSSARIO (ou polo mopmnmontonlo/000iolontolgoron(olprocurudor) 

LHDESAMARAL-MEL H	 'i	 S ,t-AL -F1 
DATA GE ASSINATURA

1LUIS 
ASSINATURA GO EMPRESAR(O lou polo ropmer.onlanto/procumadoml 

1 5/12/2011 HENRIQUE DE SOUZAAMARAL (Empresário) 
AFA'USO E'XCLUSIVODA'JUNtACOMERClAL 

DEFERIDO	 REGISTRO	 CONTROLE INTERNET 
009144069-6 

	

SECNETARIA tS OSIU(VOLV)MEN1 0 	 I 

	

Y CCONOMI&..O, C)LNCIA E TECNO? COLA	 I 
JUNTA COMClAL DO TLTAOO 

DR TAO PAULO 

C MTIICO 0 F4EGISTF)O 
SOC 0 FJCJMERO	 1SEA sIMISMA CEOCH) 

-	 SECRETARIP. GF.RAL 
C.l.(.O1t(H	 ii) . .11(b)	 .bl-)(11 

IIll I ,

I: 
..	

... 
1 0 JAN, 2012 :.

.	 •. 

•	 inie	 :° 
• .:

.1.' L I'	 cC .4	 -' 
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P.D

ANALITICA, AMARAL & ASSOCADOS COMUNICAcAO LTDA 

CN'JLM.F n°15.339.963/OOG1-23	 ___________ 

NIRE no 3.522.648.245-5	 / 
/156 1 

Pelo presente instrumento particular os abaxo assinados (Os "Socios") 	 j 
(A) LUIS HENRIQUE DE SOUZA AMARAL: brasileiro, natural de São Paulo 

- SP, nascido em 09/12/1965, casado em comunhão parcial de bens, 
jornalista, portador da cédula de identidade RG n° 17.033.303-6 SSP/SP 
e inscrito no CPF/MF sob a n° 101178.348-74, residente e domiciliado 
nesta Capital de São Paulo, a Rua Realengo, n° 133, apto. 21 - Bloco B, 
bairro Vila Madalena, CEP 05451-030, e 

- ..-..(B) FERNANDA RIZZO DI LIONE: brasileira, natural de São Paulo-SP, 
nascida em 03/05/1973, casada em comunhão parcial de bens, 
psicologa, portadora da cédula de identidade RG n° 10.553.128-5 
SSP/SP e inscrita no CPF n° 292.539.578-32, residente e domiciliada 
nesta Capital de São Paulo, a Rua Realengo, n° 133, apto. 21 - Bloco B, 
bairro 'lila Madalena, CEP 05451 -030 

(C) BERTA MARCHIORI: brasileira, natural de São Paulo-SP, nascida em 
17/05/1978, solteira, administradora, portadora da cédula de identidade 
RG n° 27.406.008 SSP/SP e inscrita no CPF no 289.520.788-70, 
residente e domiciliada em São Paulo SP, Rua Francisco Leitão, n° 

0	 6O7, apto/71, Pinheiros; 

co',wt. - 
4IOBRTO MACHADO FILHO: brasileiro, natural de do Rio de Janeiro-

nascido em 14/08/1966, cäsado, jornalista, portador da cédula de 

./1àntidade RG n° 06.893.0676 Detran-RJ e inscrito no CPF n° 
V12.468.887-00, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, na Rua 

'1ardim Botânico, n° 728/706; 
>$2.6O 

(E)SORAYA AGGEGE DE CARVALHO: brasileira, natural de São Paulo-
SP, nascida em 08/01/1965, solteira, jornalista, portadora da cédula de 
identidade RG n° 13.758.010-1 SSP-SP e inscrita no CPF no 
075.282.378-76, residente e domiciliada em São Paulo - SP, na Av. 
Higienopolis, no 578, apto 131; e 

(F) ANTONIO MATIELLO NETO: brasileiro, natural de PQrtO Alegre-RS, 
nascido em 20/04/1962, casado, jornalista, portador da cédula de 
identidade RG no 52.632.130-1 SSP-SP e inscrito no CPF n° 
350.463.170-87, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua 
Girassol, n° 756, apto 91, VBa Madalena; 

Sôcios representantes da totalidade do capital social da ANALJTICA, AMARAL 
& ASSOCIADOS c0MLJNICAcA0 LTDA, sociedade empresária limitada, corn 
sede no MunicIpio de São Paulo - SP, na Alameda Santos, 2480, conjunto 91, 
CEP 01418-200, inscrita no CNPJ/MF sob o no 15.369.965/0001-23, corn seu

9,



Contrato Social devidamente registrado na JUCESP sob o NIRE n° 
3.522.648.245-5, em sesão cie 05 d- abril : d& 2013, e ainda como sôcia 
ingressante:	 :	 .. 

hk 
(G) RENI MARIA TOGNONI: brasileira, natural de São Paulo - SP, nasci	 /7 I 

em 12/09/1969, casada, jornalista, portadora da cédula de identidade 
RG n° 18.923:708-9 SSP-SP e inscrita no CPF n° 101.829.228-47, 
residente e domiciliada em $o Paulo SP, na Rua Dr. Augusto de 
Miranda, n° 1303, apto 32, Pompéia; 

Tern entre si justo e acordado realizar a presente 2 Alteracao do Contrato 
Social da Sociedade a fErn de alterar o Contrato Social da Sociedade e 
consolidar o Contrato Social, nos termos do artigo 1.072, § 30 da Lei n° 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, de acordo corn os seguintes termos e condices: 

1. A sôcia FERNANDA RIZZO Dl LIONE, acima qualificada, titular de 20 
(vinte) quotas do capital social da Sociedade, totalmente subscritas, 
livres e desembaracadas de qualquer Onus ou impedimentos de 
qualquer natureza, corn a expressa concordância dos demais sOcios, e 
sem quaisquer ressalvas, neste ato, cede e transfere, a LUIS 
HENRIQUE DE SOUZA AMARAL, acima qualificado, corn o 
consentimento expresso de todos demais sOcios, a tItulo oneroso, 20 
(vinte) quotas da Sociedade que é titular, representativas de 2% (dois 
por cento) do capital social da Sociedade, corn todos direitos e 
prerrogativas dela decorrentes. 

2. Ato continuo, o socio ROBERTO MACHADO FILHO, acima qualificado, 
titular de 05 (cinco) quotas do capital social da Sociedade, totalmente 
subscritas, livres e desembaraçadas de qualquer onus ou impedimentos 
de qualquer natureza, corn a expressa concordância dos demais sócios, 
e sem quaisquer ressalvas, neste ato, cede e transfere, a RENI MARIA 
TOGNONI, acima qualificada, corn o consentimento expresso de todos 
demais sócios, a tItulo oneroso, 05 (cinco) quotas da Sociedade que é 
titular, representativas de 0,5% (meio por cento) do capital social. da 
Sociedade, corn todos direitos e prerrogativas dela decorrentes. 

3 Cedentes e cessionários, neste ato, outorgam-se mutuamente a mais 
—? arnpla, rasa, geral, irrevogavel e irretratável quitação corn relacao a 

cessao de quotas aprovada nos termos dos itens 1 e 2 acima, bern 
qgmo quanto ao pagamento do respectivo preco, para nada mais 

lanem a este. respeito a qualquer tItulo e a qualquer tItulo e a 
,'	 ca	 uer tempo. 

decorrência das deliberacOes tomadas em conform idade corn os 
4i9s I e 2 acima, resolvem os sôcios, por unanimidade de votos, alterar 

OMAR 
jJLI 
EC 
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	 4	 2



a Clãusula Ill do Contrato Social da Sociedade, que vigorara corn a 
seguinte nova redacão: - 

"Clãusula III 0 cpitaJ social srá do :R$ 1.000,00 (ml! reals,), dividi 
em 1.000 (ml!) quotas no valor de R$ 1,00 (urn real) cada uma, subscrtp 
e totalmente integralizado em moeda corrente do pals; e distribuI 
entre os sOcios da seguinte forma: 

Sôcio Nümero Total de 
Quotas

Porcentagem do 
Partkipacäo

Valor Nominal 
Total (R$) ___________________ 

LUI.S HENRIQUE iDE SQUZA 
AMARAL ____________________ 

980 98% 
______________________

980,00 
__________________ 

AERTAMARCHIORI 5 0,5% 5,00 
RENI MARIA TOGNONI 5 0,5% 5,00 
SORAYA	 AGGEGE	 bE 
CARVAL-HO

5 0,5% 5,00 
_________________ 

ANTONIO MATIELLO NETO
__________________ 

5
____________________ 

0,5% 5.00

Paragrafo Primeiro: A responsabilidade de cada socio e restrita ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralizacao do capital social, nos termos do artigo 1.052, da Lel 
10.406 do 10/01/2002. 

Parágrafo Segundo: A distribuicâo dos lucros ou prejuIzos hao precisará 
necessariamente corresponder a pro porção de participacao dos sOcios." 

5. Em decorrência das deIiberaçes tomadas em conformidade corn as 
itens 1 e 2 acima, resolvem Os SÔCIOS, par unanimidade de votos, aceitar 
a renUncia da Sra. FERNANDA RIZZO Dl LIONE, acima qualificada, ao 
cargo de Administradora, conforme Carta de Renüncia por ela 
apresentada a Sociedade nesta data, que ficará arquivada na sede da 
Sociedade.
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A Sra. FERNANDA RIZZO DI LIONE e a Sociedade outorgam-se 
mutuamente a mais plena, ampla, irrevogavel e irretratâvel quitacao corn 
relacao a toda e qualquer obrigacao e/ou valor devido em razäo do 
exercIcio do cargo de Administradora, corn relacao ao perlodo durante o 
qual exerceu a funcao de Administradora da Sociedade. 

7. Dessa maneira, ern razão da renUncia da antiga Administradora, 
:::	 resolvem Os sôcios, alterar a clãusula VI do Contrato Social da ,.-... 

Sociedade, que trata da Administracao da Sociedade que passa a / 
Viorar corn a seguinte nova redaçao: 

-,	 - 
ClausuIa VI - A administracao da sociedade sera exercida pelo SOCIO 

	

i.::	 ..4fIiS HENRIQUE DE SOUZA AMARAL, acima qualificado, corn 
r'	 -.	 . 

pblieres e atribuicoes de represen tar a sociedade ativa e passiva, 

	

;	 4iJjpial e extrajudicialmente, assiando isoladamente todos Os 

qjpientos necessanos a gestão, mesmo quando importarem em 
'ic,	 260 

•,,-c,-.&' rèsponsabthdades ou obnga coos para a Sociedade, inclusive escr,turas, 

i/ni 



tItulos de dIvida, cheques, ordens de pagamento ê outros, podendo 
nomear procurado,.es :Pára todes caos, quando se fizer necessáno, 
ficando autorizado ijS db fbi-ne erpresrial, vedado seu uso, em -	 -	 - atividades estranhas aos objetivos sociais. 	 I	 / I 

X59 I 
Parágrafo Primeiro: As procuracoes outorgadas pela Sociedade se4o	 J
assinadas pelo Administrador e, aIém de mencionarem expressamente / 
os poderes con feridos, deverâo, corn exceçâo daquelas para fins 
judiciais, conter urn perlodo de validade limitado. 

Paragrafo Segundo: Na ausência do determinaçâo do poriodo do 
validade nas procuracOes outorgadas pela Sociedade, presumir-se-á 
que as mesmas foram outorgadas polo prazo do 01 (urn) ano. 

Parágrafo Terceiro: Na qualidade do administrador ora nomeado, o Sr. 
LUIS HENRIQUE DE SOUZA Ai1'IARAL, acima qualificedo, 
expressamente declara, sob as penas da lei, que näo está impedido, POT 

lei especial, do exercer a administraçao de . sociedades, e nem 
condenado ou sob efeito de condenaçäo, a pena quo vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos pOblicos; ou por crime falimentar 
de prevaricaçao, peita ou subomo, concussâo, peculato; ou contra a 
economia popuIar contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas do defesa da concorrência, contra as re/a goes do consumo, a fé 
püblica ou a propriedade." 

8. Aprovar a alteracao da Cláusula X que trata da Dissoluçao da 
Sociedade, de forma a incluir previsao da excusão de sOcio, nos termos 

-7
	 do artigo n° 1.085, da Lei 10.406/02, passando a vigorar corn a seguinte 

nova redacao: 

"CLAUSULA X— DAS ALTERAçOES DA SOCIEDADE 

o falecimento e/ou exclusão de qualquer urn dos sOcios não impllcará 
dissoluçao da sociedade, quo prosseguira corn os sOcios 
remanescentes. 

-:i-	 Paráqrafo Primeiro: No caso de falecimento, deverá ser pago aos 
herdeiros do falecido o valor correspondente as suas quotas de capital e 

....	 rsua,,párticipaçao nos lucros lIquidos apurados ate a data do 
'	 t r8iq,ento, mediante levantamento do balanco especifico para este fim 

devjdo aos herdeiros dos sOcios falecidos será pago da seguinte () 
- -	 fpn . 40% (quarenta por cento) no prazo de 02 (dois) meses; 30% 

(tnna-por cento) no prazo de seis meses, 30% (tnnta por cento) no 
12 (doze) meses 

M"	 ..;
1t(%DDI

Segundo: No caso de exclusäo do sOcio, esta poderá ser 
determinada por justa causa, nos termos do artigo n° 1.085, da Lei 
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10.406/02, devendo ser feita por decisão de sOcios que representem a 
rnaioria do Capit i Social. O' haver&s do sOcio exciuldo serão 
calculados corn base rio Itin) b&anço evàr'tado pela Sociedade e será - -	 -	 V V	 lfillpc;1oq 
pago a ele no prazo de 06 (seis) mesas, contados da data de ocorreneia 
doevento.	

r	

160 

Por firn, tendo em vista as deliberacOes tomadas acima, resolvem Os 
Sôcios consolidar o Contrato Social da Sociedade, o qual passa a	 V 

vigorar corn a seguinte nova redação: 

CONTRATO SOCIAL DA 

ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMuNICAcA0 LTDA 

CLAUSULA I - DA DENOMINAcA0 SOCIAL E ENDIEREO COMERCIAL 

A sociedade empresária limitada girará sob denominaçao social ANALITICA, 
AMARAL & ASSOCIADOS COMUNIcAçA0 LTDA, corn nome fantasia 
ANALITICA COMUNICAcA0 e terá sua sede nesta Capital de São Paulo, a 
Alameda Santos, 2480, conjunto 91, no bairro de Cerqueira Cesar, CEP 0141 8-
200, podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependéncia, 
mediante alteracao contratual assinada 01 todos Os SOCIOS. 

CLAUSULA II— DO OBJETO SOCIAL 

0 objeto social da empresa será: 

a) prestacao de servicos de agenda de comunicaçao corn ênfase 
- em assessoria de 

b) o planejamento e execuçao de estratégias e projetos de RelaçOes 
Püblicas e Institucionais; 

C) a consultoria, planejamento e execuçao de comunicacao interna; 

d) a elaboraçao de pesquisas de opiniao quantitativas e qualitativas; 
// 

a -analise e mensuracao de resultados de pesquisas de opiniao 
,C3	 ' / 

- quantitativas e qualitativas, 
oeO' O./	 '''	 - 

'1	 V/O desenvolvimento, produçao e gerenciamento de eventos e de 
L-	 promocoes 

edicao e producao de publicaçOes internas, tais como revistas, 
jornais; 

V 	
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h) a elaboraçao e execucao de apresentacOes e campanhas 
institucionais 

I) a elaboracãoe aplicaçao dècurbs e reinamentos;
/ii I 

j) o desenvolvimento de estrategia de relacionamento em mIdi_s 	 J 
sociais.	 - 

CLAUSULA Ill - DO CAPITAL SOCIAL E DIVISAO ENTRE OS SOCIOS 

o capital social será de R$ 1.000,00 (mu reais), dividido em 1000 (mu) quotas 
no valor de R$ 1.00 (hum real) cada uma, subscrito e totalmente integralizado 
em moeda corrente do pals; e distribuldo entre as sOcios da seguinte forma: 

Sôcio 
__________________

NUmero Total de 
Quotas

Porcentagem do 
Participaçao

Valor Nominal 
Total (R$) 

LUIS HENRIQUE DE SOUZA 
AMARAL ____________________ 

980 98% 980,00 
BERTA MARCH/OR! 5

______________________ 
0,5%

__________________ 
5.00 

RENt MARIA TOGNONI 5 0,5% 5,00 
SORAVA	 AGGEGE	 DE 
CAR VALHO

5 05% 5,00 
_________________ 

ANTONiO MAT/ELLO NETO
__________________ 

5
____________________ 

0,5% 5,00

Paráqrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sOcio e restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizacao do 
capital social, nos termos do artigo 1.052, da Lei 10.406 de 10/01/2002. 

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros ou prejuizos não precisará 
necessariamente corresponder a proporcão de participacao dos sOcios no 
capital social. 

CLAUSULA IV - DO INICIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAçAO 

sociedade iniciará suas atividades na data do registro deste Contrato Social 
pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, sendo seu prazo de duracao por 
tempo indeterminado. 

CLAUSULA V - DA TRANSFERENCIA DE QUOTAS 

As quotas são indivisiveis em relacao a sociedade e nao poderão ser cedidas 
ou transferidas a terceiros sem a consentimento dos outros socios, a quem fica 
assegurado, 	 igualdade de condicoes, preco e direito de preferência para a 

...aaquisicao se pastas a venda, tendo urn prazo de 30 dias para efetivar 
ti	 -b,;(..•.CU'	 ..	 .	 .	 - t'

	

	 na falta do seu pronunciamento considerar-se-a desistencia, 
om1i'ando, se realizada a cessão delas, a alteracao contratual pertinente 

rafo Unico 0 valor devido aos herdeiros do socio falecido sera pago da 
:._L	 forma: 40% (quarenta par cento) no prazo de dais meses; 30 % (trinta Q'.c. o	 P:Tr 'pr lcento) no prazo de seis meses, 30% (tnnta por cento) no prazo de doze 
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CLAUSULA VI— DA ADMINISTRAçA0 E REPRESENTAcAO 

A administraçao :da: sociedad. se,á :e<ercida pelo sOcio LUIS 
HENRIQUE DE SOUZA AMARAL, acirna qualificado, corn podere)'9 
atribuicOes de representar a sociedade ativa e passiva, judiciale ,/162 
extrajudicialmente, assinando isoladamente todos os documents / 	 j 
necessârios a gesto, mesmo quando importarem em responsabilidades 
ou obrigaçOes para a Sociedade, inclusive escrituras, tItulos de divida, 
cheques, ordens de pagamento e outros, podendo nomear procuradores 
para todos caos, quando se fizer necessário, ficarido autorizado o uso 
do nome empresarial, vedado seu uso, em atividades estranhas aos 
objetivos sociais. 

Paráqrafo Primeiro: As procuraçoes outorgadas pela Sociedade serão 
assinadas pelo Administrador e, além de mencionarem expressamente 
os poderes conferidos, deverão, corn exceção daquelas para fins 
judiciais, conter urn perlodo de validade limitado. 

Parãgrafo Segundo: Na ausencia de determinaço de perlodo de 
validade nas procuraçOes outorgadas pela Sociedade, presumir-se-á 
que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 01 (urn) ano. 

Parácirafo Terceiro: Na qualidade de administrador ora nomeado, o Sr. 
. LUIS HENRIQUE DE SOUZA AMARAL, acima qualificadô, 

expressamente declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por 
lei especial, de exercer a administracao de sociedades, e nem 
condenado ou sob efeito de condenacao, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, 0 acesso a cargos pUblicos; ou- por crime falimentar, 
de prevaricacao, peita ou suborno concussao, peculato ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
flormas de-defesa da concorrência, contra as relacoes de consumo, a fé 'c.- :'. -CPiM,	 . fp,ubllca ou a propriedade. 

C,n,re.,uS, 

I.AL1SIJLA VII— DAS DELIBERAçOES DOS SOCIOS 

raçöes dos sôcios serao tomadas em reuniôes, atendendo 0 quorum 
iido para cada matéria em discussão, devendo a convocacao ser feita 
e carta, corn prova de respectivo recebimento. 

Paráqrafo Primeiro: Fica dispensada a convocaçao se todos os sOcios 
comparecerem ou se declararem, por escrito, que estavam cientes do IocaI,/ 
data, hora e ordem do dia. 

Parágrafo Segundo: Se todos os sôcios decidirem, por escrito, sobre a 
rnatéria que seria objeto da reunião, ficará dispensada a realizaçao dessa 
reu n iao.

/ 4' -
	 7
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Paragrafo Terceiro: Todas as decisOes da empresa serão deliberadas através 
de alteraçao de contratc social Em casos omissos a sociedade sera regida 	 / 
supletivamente pela Lei 6.404/76. : 

CLAUSULA VIII— DO EXERCCIO SOCIAL E APURAçAO DO RFSULTAD4 

0 éxercicio social terá inicio em 10 de janeiro e término em 31 de dezembro. Ao 
final de cada exercIcio, e relativamente ao mesmo, será levantado urn balanco 
e sero preparadas as demais demonstraçes financeiras, 

Parãgrafo Primeiro: 0 lucro liquido anualmente apurado pela Sociedade terã 
a destinaçao que lhe for determinada pelo sócio administrador, admitida a sua 
distribuicão desproporcional a participsço de cads urn no capital social. 
Nenhum dos sOcios terá direito a qualquer parcela dos lucros ate que seja 
adotada deliberaçao expressa sabre sua aplicação. 

Parágrafo Segundo: Por deliberacao do sôcio administrador, a Sociedade 
poderá levantar balancetes mensais, trimestrais ou semestrais, distribuindo os 
lucros entäo existentes." 

7 CLAUSULA IX - DA RETIRADA DE PRO-LABORE 

Os SóCiOS poderão fixar uma retirada mensal, a tItulo de pro-labore, 

\	 as disposicoes regulamentares pertinentes. 

CLAUSULA X - DAS ALTERAçOES DA SOCIEDADE 

o falecimento e/ou exclusão de qualquer urn dos sócios nao implicará 
dissolucao da sociedade, que prosseguira corn as sôcios remanescentes. 

Parágrafo Primeiro: No caso de falecimento, deverá ser pago aos herdeiros 
do falecido o valor correspondente as suas quotas de capital e a sua 
participacao nos lucros lIquidos apurados ate a data do falecimento, mediante 
levantamento de balanco especIfico para este fim. 0 valor devido aos herdeiros 
dos sôcios falecidos será pago da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) no 
prazo de 02 (dais) meses; 30% (trinta par cento) no prazo de seis meses; 30% 
(trinta por cento) no prazo de 12 (doze) meses. 

Parãgrafo Segundo: No caso de exclusão de sócio, esta poderá ser 
1:: :	 determinada por justa causa, nos termos do artigo n° 1.085, da Lei 10.406/02, 

devendo ser feita par decisao de socios que representem a maioria do Capital 
..	 Social. Os haveres do sócio excluldo serão calculados combase no Ultimo 

balano levantado pela Sociedade e serã pago a ele no prazo de 06 (seis) 
"3	 ,	 t' 

,	 , 7ie	 nados da data de ocorrênc,a do evento 
os	 - 

1	 "

:fljw7 49 

DROBSOW5OE-GOMS LOPES	 17 /.- --
OMARIA-rEREZINHAPAR0LIN	 / aeA-RBARA TOt.EOO VeEUNA DA SLVA 
OJULANAEAROUE$ DA SILVA 

ESCRSVN1ZS AOTORIZADOS 
VAUDO SOVDTD COM 0 SELOOD AUIENOCIDAOI 
POD AUTENTICAQAO RS 2.60
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Sócia Inpressante: 

CLAUSULA XI— DO FORO PARA ESCLARECER DUVIDAS 

Fica eleito 0 foro de São: Pao - S.P para o exercIcio e o cumprimento dos 
direitos e obrigacoes resutantes deste cntrato:

,4641 E por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento foi	 _j lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença de 
02 (duas) testemunhas e advogado, em 03 (três) vias de igual teor. 

São Paulo, 01 de Outubro de 2013. 

Sócios:

Fe1	 RizzoDi Lone 

C4 
Ber'ta Marchiori 

yraYa Aggege de Carvaiho 

Testemunhas: 

7—.(_	 "es 

Nome:	 Patilcia Femra cia Silva 
CPF: 322.180.818-65 

RG:	 RG. 33.786.8114- SSPISP

Roberto Machado Filho 

onic Matiello Neto

.'t	 n 

/

1 6 JAN2014
/ 

... 
(h	 ................................ 

'J/i,2j j;j	 OROMUME0 4R1AGR 

r,	 -"	 6 . 226/ % 14-0 

Nome:
Fábio Malta Panequë 

RG:	 CPF: 116.145.888-30 
RG. 18.178.972-3-SSPISP 	
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE DIREITOS SOBRE 0 CONTRATO-BASE DE 01 DE 
NOVEMBRO DE 2011. 

QUALIFICAcAO DAS PARTES: 

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF 

00.676.262/0002-51, corn sede adrninistrativa e financeira na Rua Silveira Martins, 132— Centro - SãPaulo	 5 
S.P., neste ato por seus representantes que assinam abaixo, designada doravante como CEDIDO; ______________ 

LH DE S AMARAL ME, corn sede na Al. Santos, 2480— cj. 91, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 0141 8-

200, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.643.144/0001-80, por mêio de seu representante legal abaixo 

assinado, denominado simplesmente CEDENTE e: 

ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAçAO LTDA., corn sede na Al. Santos, 2480 - cj. 91, 

Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01418-200, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.369.965/0001-23, na 
forrna de seu documento constitutivo e aqui intitulada como CESSIONARIA, ajustarn entre Si, 0 que segue: 

Considerando: 

Terern CEDENTE e CEDIDO, acima identificados, celebrado ern 01 de Novembro de 2011 Contrato 

consistente na prestacao de servicos de resurno de noticias, clipping de reportagens, gerenciarnento 
de inforrnacoes publicadas nos meios de comunicaçao, redaçao, edicao e editoraçao de textos; 

II-	 A prorrogação autornàtica da vigéncia contratual consubstanciada pela Cláusula 3 - 3.1. do citado 

pacto, de rnodo que näo houvesse relaçao de descontinuidade no escopo tratado e; 

Ill - 0 interesse do CEDENTE em transferir os direitos e obrigaçoes relativos ao Contrato 

retro, corn o que expressamente concorda o CEDIDO; 

Resolvem celebrar este Instrurnento de CESSAO DE DIREITOS SOBRE 0 CONTRATO-BASE DE 01 DE 
NOVEMBRO DE 2011, conforme as cláusuas e condicOes a seguir expostas: 

CLAUSULA PRIMEIRA: Pelo presente instrurnento e na rnelhor forrna de direito, o CEDENTE transfere à 

ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS coMuNlcAcAo LTDA, já na condicao de CESSIONARIA e corn a 

expressa anuência do CONTRATANTE/CEDIDO, todos os direitos e obrigaçoes decorrentes do Contrato 
supra, firmado ou datado em 01.11.2011 - para todos os fins, de forrna integral, irrevogavel e irretratével, por 
si e por seus herdeiros e/ou sucessores, a qualquer titulo. 

CLAUSULA SEGUNDA: A cessão e transferência total do Contrato ern comento abrange não sO os rnesmos 

direitos formalrnente constituidos, mas também as eventuals garantias e todos os acessOrios decorrentes das 
futuras atualizaçoes e terrnos aditivos que venharn a ser firrnados, sendo, doravante, considerado a 

ANALiTICA AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAçAO LTDA, como Unica e nova CONTRATADA e 

responsãvel na relaçao entabulada. 	 --

/
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CLAUSULA TERCEIRA: Em razão das novas tratativas esparzidas, as partes deliberam que durante o 
primeiro més de assinatura do presente pacto, ou seja, de 01.11.2012 a 30.11.2012 - a valor constante da 

Cláusula 4 - 4.1. do Contrato ora cedido, deverá ser pago integralmente a nova CONTRATADA identificada 

acima, sendo certo, todavia, que a partfr de 01.122012 o novo valor mensal a ser praticado 
100.810,00 (Cern mu e oitocentos e dez reais) mensais, que deverá ser adimplido consoake as 
orientaçöes do Contrato em vigor. 	 j 

CLAUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas e vigentes todas as demais Clãusulas do Contrato de 
Prestacao de Serviços cedido, não alteradas pelo presente, que podera ser utilizado com a presente pacto 
para todo e qualquer efeito de direito. 

E, par estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 3 (trés) vias de igual 
teor e forma, na presenca de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

São Paulo, 01 de novembro de 2012.

// / 21'/f1 
ANALITICA, AMARAL & ASSOCIAOS coMuNlcAcAo LTDA. 

CESSONARIAJCONTRATADA 
CNPJ/MF 15.369.965/0001-23 
Luls Henrique de Souza Amaral 

CPF 101.178. 

Rui Goethe da CötPalcão	 João Vaccari Neto 
Presidente ,/	 Secretário Nacional de Finanças e Planejamento. 

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL 
/'	 CONTRATANTE/CEDIDO 

1	 // /Y 

LH DES AMARAL- ME
CEDENTE

CNPJIMF: O5.643.144I000180
Luis Henrique de Souza Amaral 

CPF: 101.178.348-74 

Testemunhas: 

Name:	 Nome: Glàuia..Bcnfim Barbeiro Santos 
CPF:	 CPF: 294.268.278-70



2.2. A CONTRATANTE obriga-se a: 

Rubnca	 Rubnca 
Contraente	 Contratada

ina 1 de 6 

Ui

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAçA0 DE SERVIOS 

-	 i 
Pelo presente instrumento particular de contrato de prestaçâo ide ,/167 
serviços, de urn lado, PARTIDO DOS TRABALHADORES, cm 
sede na Rua Silveira Martins, 132, São Paulo/SP, inscrita no 
CNP)/MF sob o n o 00.676.262/0002-51, corn Inscriçâo Estadual 
isenta e corn Jnscrição Munidpal de n o 2.566.440-9, por melo de 
seu representante legal abaixo assinado, designada doravante 
CONTRATANTE, e, de outro lado LH DE S AMARAL - ME, corn 
sede em São Paulo/SP, na Rua Bergamota, 470, apto 92 - Bloco C, 
CEP 01310-926, inscrita no CNP.J/MF sob o n o 05.643.144/0001-80, 
isenta de Inscrição Estadual e inscrita no CCM sob o h 3.221.024-
8, por meio de seu representante legal abaixo assinado, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA,, 

tern entre si justo e avençado nessa e na melhor forma de direito, 
o que consta das cláusulas abaixo transcritas, que mutuamente 
aceitam, a saber: 

1 - OB)ETO 
1.1. 0 presente Contrato tern por objeto a prestação dos serviços 

de resumo de notIcias publicadas na imprensa nacional e 
internacional. Prestação de serviços de clipping de reportagens. 
Gerenciamento de informaçôes publicadas nos mais diversos 
meios de cornunicação e redação de relatórios. E ainda 
redação, edição e editoraçäo de textos informativos para 
publicaçâo nos melos de comunicaçâo da CONTRATANTE, sejam 
nas categorias on line (portals na Internet) ou off line 
(publicaçôes impressas).. 

2- OBRIGAçôES DAS PARTES 
2.1. A CONTRATADA obriga-se a 

constante da Cláusula 01 
disposiçöes deste Contrato, da 
legais.

planejar, conduzir e executar 0 
corn integral observância das 
legislação vigente e das normas 



a.Definir, corn precisão, as prioridades para o trabalho da 
CONTRATADA; 

b.Fornecer todas as nformaçôes de que cflspOe e que possam 
facihtar 0 trabalho da CONTRATADA; 

	

c. Definir, daramente, qua is as pessoas responsáveis par 	 16/ 1 

	

expressar o posicionamento da entidade, nas diversas âres 	 /_J 
de atuação; 

d.Efetuar Os pagarnentos devidos a CONTRATADA rigorosamente 
nos prazos estabelecidos; 

e.Comunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade que venha 
a constatar, tanto na execução dos serviços corno nos redbos 
emitidos, de modo a viabilizar a correção necessária no menor 
ternpo possIvel. 

3- PRAZO 
3.1. 0 presente contrato vigorará de 15 de outubro de 2011 a 15 

de abril de 2012, podendo ser prorrogado automaticamente, por 
igual perIodo, a menos que uma das partes se manifeste por 
escrito em sentido contrârio, corn antecedência mInima de 30 
(trinta) dias do térrnno do contrato. 

3.2. Em caso de renovaçâo, a cada perIodo de 12 meses 
consecutivos será aplicado reajuste de preços corn base no IGP-
M ou, na extinção deste, Indice similar vigente a época. 

4- PREçO E FORMA DE PAGAMENTO 
4.1. A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE, a tItulo de 

remuneraçâo pelos serviços prestados, a quantia mensal de R$ 
118.600,00 (cento e dezoito mil e seiscentos reals), que deverá 
ser paga ate o 10 dia do mês subsequente a prestação dos 
serviços. 

4.2. A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE a Nota 
Fisc& de Serviços e Faturas referentes ao pagamento 
supracitado, corn prazo mInimo de 7 (sete) dias corridos 
anterior a respectiva data de vencimento, sob pena de atraso 
nos pagamentos, sem qualquer onus para a CONTRATANTE. 

4.3. No preço mencionado na Cláusula 4.1 não estão incluIdos 
novos serviços não especificados na Cláusula 01, ou ainda em 
virtude de aumento de demanda näo prevista quando da 
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contrataçâo. Esses serviços, quando necessários e solicitados 
pela CONTRATANTE, serão cobrados por melo de remuneração 
especifica, a parte dos serviços ora contratados, e a ser 
acordado na ocasião, caso a caso. 

4.4. As despesas corn telefonemas, inclusive, interurbaros
	 X'691 

nacionais e internacionais, despesas de taxi, estacionamento, 
motoboys e correios estão incluIdas no fee e serão pagaspela 
CONTRATADA. 

4.5. Caberá a CONTRATANTE arcar corn as despesas corn 
passagens aéreas e hospedagens em caso de viagem de 
ontegrantes da equipe. 

4.6. 0 atraso no pagamento 
CONTRATADA imphcarã 
CONTRATANTE de ainda 
corrigido monetariamente, 
por cento) ao mês e a mu 
do valor em atraso. 

5- RESCISAO

de qualquer rernuneração devida a 
a obrigação concernente a 

suportar, além do valor principal 
também Os juros legais de 1% (u.m 
ta moratória de 2% (dois por cento) 

5.1. Este contrato poderá ser resilido pelas partes a qualquer 
tempo, mediante aviso prévio por escrito e corn antecedência 
minima de 30 dias, sendo obrigatório o pagarnento dos serviços, 
incluindo-se no perIodo de aviso prévio. 

5.2. Em casos de força malor ou caso fortuito, que ocasionem a 
impossibilidade da prestação dos serviços, ora contratados, será 
devido o pagamento propordonal referente aos dias de serviços 
já reahzados, sendo que depois de superadas tais situaçöes, Os 
serviços serão retomados normalmente, e pago o restante da 
remuneraçâo conforme acordado neste instrumento. 

5.3. Poderâ ainda haver denüncia por qualquer das partes, 
mediante prévio aviso por escrito, corn aviso de recebimento cu 
entregue rnediante protocolo, desde que a parte inadimplente 
não promova o adimplemento da obrigaço descumprida no 
prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias contados do 
recebimento da notificação, por qualquer das partes, nas 
hipóteses de: 



a) inexecução dos serviços e/ou execucão parciaO, ou anda 
execução em discordância corn o acordado corn a 
CONTRATANTE;

2 
b) descumprimento de quaquer das cláusulas do contrato; 	 i1 j	 /170 1 

5.4. Constituem motivos para a rescisão do presente Contrato, -J 
independentemente de qualquer notificação judicial ou 
extrajudicial: 

a) a outra parte ter a sua falência requerida ou decretada, ou 
requerer recuperação judicial ou extrajudicial, desde que a 
respectiva acão não seja extinta no prazo de 60 (sessenta) dias 
do seu ajuizamento; 

b) a outra parte vier a ter sua idoneidade técnica ou financeira 
abalada ou o seu controle acionário modificado, de forma a 
prejudicar a fiel execução de suas obrigaçöes contratuais, a 
critérlo da outra parte. 

6-TRIBUTOS 
Todos Os encargos sociais, impostos, taxas e contribuiçöes 
incidentes e devidos pela prestação dos serviços, objeto deste 
contrato, serão de responsabilidade exciusiva da CONTRATADA. 

7 DISPOSIcôES GERAIS 

7.1. E expressamente vedado a CONTRATADA, por Si, por seus 
representantes, sócios, empregados ou prepostos prestar 
qualquer declaração sobre as atividades ou interesses da 
CONTRATANTE, exceto se prévia e expressamente autorizado. 

7.2. Fica estabelecido que Os empregados ou pessoas utilizadas no 
trabaiho, pela CONTRATADA, não possuem qualquer vInculo 
empregatIcio para corn a CONTRATANTE, respondendo a 
CONTRATADA por todos os encargos trabaihistas, 
previdenciários e acidentários concernentes ao mesmo. 

7.3. Fica vedada a cessão ou transferência, total ou parcial, dos 
direitos e obrigaçöes da presente avença, sem a prévia e 
expressa anuência da outra parte. 
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7.4. Todos os, trabaihos, reatórios e inforrnaçöes originados ou 
decorrentes deste contrato revestern-se de caráter estrtamente 
confldenc9al, sendo vedada a CONTRATADA a respect 
divulgação a terceiros, s&vo corn autorização prévia e 	 171 
expressa, por escrito, da CONTRATANTE, em cada caso. 

7.5. Todos Os conteüdos dos trabaihos e dos relatórios elaborados 
pea CONTRATADA pertencerão a CONTRATANTE, e por ela 
poderão ser utifizados da melhor forma que Ihe aprouver näo 
cabendo a CONTRATADA, em nenhuma hipótese, remuneração 
ou indenização, de qualquer espécie, por essa utilizaçâo. 

8-FORO 
Fica eleito o Foro da Capital do EstadO de São Paulo, corn renünda 
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
thrimir eventuals dUvidas decorrentes deste contrato. 

E por estarem assim ajustadas, firmam o presente instrumento em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo qualificadas. 

São Paulo, 1 de novembro de 2011 

CONTRAT 

PARTIDO DOS TRABALMADORES 
RUI GOETHE DA CØSTA FALCAO 
PRESIDENTE / 

PARTIDO DOS TRABALHADORES 
JOAO VACCARI NETO 
SECRETARIO NACIONAL IDE FINANAS & PLANEJAMENTO 
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PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Diretório NacionaL 

CONTRATO DE PRESTAcAO DE SERVIccIS Q 
ENTRE SI CELEBRAM 0 PARTIDOI D 
TRABALHADORES E A ANALITICA, A 
ASSOCIADOS coMuNlcAcAo LTDA. 

Pelo presente instrurnento particular de contrato de prestação de serviços, de urn ado, 

ANALITICA, AMARAL & ASSOCIADOS COMUNICAçAO LTDA, corn sede em São Paulo/SP, na Alameda 

Santos, 2480 - cj. 91, CEP 01418-200, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.369.965/0001-23, isenta de 
lnscricão Estadual, e inscrita no CCM/SP sob o n o 4.509.766-6, par meio de seu representante legal abaixo 
assinado, doravante denorninada simplesmente CONTRATADA e de outro ado, 

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o no 
00.676.262/0002-51, corn sede adrninistrativa e financeira na Rua Silveira Martins, 132— Centro - São Paulo 
S.P., neste ato por seus representantes identificados abaixo, denominado par diante de CONTRATANTE - 
tern entre si justo e avençado nessa e na melhor forma de direito, a que consta das cláusulas abaixo 
transcritas, que mutuamente aceitarn, a saber: 

CLAUSULA PRIMEIDA - DO OBJETO: 

1.1.- 0 presente Cantrato tern par objeto: 

• Acompanhar as trabalhos do Congresso Nacional dentro do interesse do Partida; 

• Informar a direçãa do Partido sabre as principais desdobramentos das decisOes do Cong resso; 

• Monitorar as reportagens que estão sendo produzidas dentro do interesse acima 

Enviar relatórios par e-mail para a direçãa do partido corn inforrnaçOes relevantes sobre as sessöes. 

• Enviar relatórios matinais corn inforrnacoes sabre o que foi publicado na imprensa naquele dia, para 
que a direcão do Partido cornece a dia informado sabre a que está na mIdia, sem a necessidade de 
ler todos as jornais. 

• Operacionalizar urn servico de clipping para que a direçãa do Partido tenha acesso as reportagens 
que forarn publicadas nos principais rneios de comunicacão do pals.. 

CLAUSULA SEGUNDA - OBRIGAOES DA CONTRATADA: 

2.1 .- A CONTRATADA obriga-se a planejar, canduzir e executar as serviços que lhe forarn atribuldos, corn 

integral observãncia das disposicOes deste Contrato, da legislação vigente e das normas legais, utilizando-se 
de sua infraestrutura técnica e de seus calabaradores, bern coma de eventuais profissionais que estejam 
sob seu patracinia.
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2.2.- Assumir inteira responsabilidade sobre a admissâo e direcao de pessoal adequado e 
necessitar para a execução dos servicos contratados, correndo por sua conta exclusiva, todos Os enrgos e 
obrigaçOes de ordem trabaihista, tributária, previdenciária e civil, bern como todo e qualquer tributo ij1cide 	 _j 
sobre os servicos prestados. 

2.3.- Responsabilizar-se direta e integralmente pelo pagamento de salários e/ou remuneraçöes de seus 
profissionais e empregados, que em hipótese alguma poderäo pleitear em face do CONTRATANTE 
qualquer vmnculo de natureza contratual, em especial de natureza trabaihista. 

2.3.1.- Caso o CONTRATANTE venha a ser acionado judicialmente devido a hipôtese em tela, a 
CONTRATADA deverã integrar o polo passivo da demanda, requerendo a exclusão do CONTRATANTE. 
Havendo. impossibilidade juridica e estando o presente instrumento em curso, a CONTRATADA desde já 
autoriza o CONTRATANTE a efetuar a retenção de seus créditos ate o valor da irnportância reclarnada corn 
as atualizaçOes devidas. Caso o presente instrumento jä tenha sido extinto, ao CONTRATANTE assistirá o 
direito de regresso em face da CONTRATADA. 

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGAOES DO CONTRATANTE: 

Constituern obrigaçOes gerais do CONTRATANTE: 

a. Definir, corn precisão, as prioridades para o trabalho da CONTRATADA, fornecendo todas as 
informaçoes que possarn facilitar a relaçao então firmada; 

b. Definir, clararnente, quais as pessoas responsáveis 01 expressar o posicionamento da agremiaçao, 
nas diversas areas de atuação; 

c. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA rigorosamente nos prazos estabelecidos; 

d. Cornunicar a CONTRATADA qualquer irregularidade que venha a constatar, de modo a viabilizar a 
correcao necessária no rnenor tempo possivel. 

CLAUSULA QUARTA- DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO: 

4.1.- Os serviços executados em conformidade corn as condiçoes orä pactuadas, serão remunerados pela 
irnportância Mensal de R$ 116.000,00 (Cento e dezesseis mu reais), que deverá ser pago ate o 10 dia ütil 
de cada mês subsequente ao serviço prestado. 

4.1.1.- Durante o primeiro mês de vigência Contratual, assim corno no término do presente, o valor ünico 
mensal a ser percebido pela CONTRATADA serä calculado de forma prO-rata, considerando a divisao do 
valor bruto acirna, pela quantidade de dias de servico efetivamente prestado. 
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4.2.- Os pagamentos devidos a titulo da rubrica acima serão efetivados através de transferéncia ou 
bancário, diretamente na conta da CONTRATADA - 0 que em quatquer hipôtese estarã condiciado,/175 
apresentacão ahtecipada, de 07 (sete) dias, da Nota Fiscal de Servicos, ficando ajustado que o arr/:L _i 
entrega dos documentos fiscais não importará em qualquer onus ao CONTRATANTE, na hipOtese de atraso 
no pagamento. 

4.3.- 0 CONTRATANTE descontará e/ou reterá na fonte as impostos e contribuicOes devidos a cargo a 
CONTRATADA, em razão dos servicos prestados, recoihendo em conformidade corn a legislação em vigor' 
e efetuando o pagamento da importancia liquida. 

4.4.- No preço mencionado na Clãusula 4,1 nao estão incluldos servços nâo especificados na Ctáusula 01. 
Esses serviços, quando necessãrios e soicitados pelo CONTRATANTE serão cobrados por meio de 
remuneracão especifica, a parte dos servicos ora contratados, e a ser acordado na ocasiâo, caso a caso. 

4.5- As despesas corn tetefonemas, inclusive interurbanos nacionais e internacionais, despesas de taxi, 
estacionamento, motoboys e correios, passagens aéreas e hospedagens, estâo incluidas nos hOnorários 
fixados, e serão pagas integralmente pela CONTRATADA. Caberá ao CONTRATANTE, porern, arcar com 
as despesas de passagens e hospedagens em caso de viagem de seus prôprios dirigentesou de sua 
equipe. 

CLAUSULA QUINTA - VIGENCIAJRESCISAO: 

5.1.- A vigencia deste contrato é fixada pelo periodo de 16 de junho de 2014 a 16 de outubro de 2014 - 
podendo ser prorrogado mediante a celebraçao do competente aditamento contratual. 

5.2.- 0 presente contrato podera, todavia, ser resilido por qualquer das partes, sem Onus e a qualquer 
tempo, desde que manifeste a parte contrária por escrito sua pretensâo, corn a antecedéncia minima de 30 
(trinta) dias. 

5.3.- Ocorrendo quaisquer das hipOteses de quebra, as partes realizaram Os ajustes finais, a fim de que 
procedam a plena e total quitacão as obrigacOes firmadas, sendo certo que neste caso, a CONTRATADA 
terá direito a receber apenas a parcela correspondente aos serviços prestados e nao pagos. 

5.4.- Além das hipoteses legais, a presente Contrato poderã ser rescindido uma vez verificada a ocorrência 
do descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condiçOes relativas a prestacâo dos serviços, não 
sanadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento de notificaço feita de uma parte 
a outra.
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CLAUSULA SEXTA— DO RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES:

•76 
6.1.- Nem a CONTRATADA, nern seus prepostos, em nenhurna circunstância, serão considerados agent 

do CONTRATANTE, näo Ihes assstindo a faculdade de firmar contratos, pronunciar-se em seu nome ou 

obrigá-lo a qualquer responsabilidade que nao esteja inclulda neste instrumento, salvo se autorizado em 
sentido diverso. 

CLAUSULA SETIMA - CESSAO: 

7.1.- Nenhuma das Partes poderá ceder este instrumento particular, subcontratar ou delegar seus direitos ou 
obrigacOes a qualquer pessoa sern 0 previo consentimento escrito da outraParte. 

CLAUSULA OITAVA- DO DEVER DE CONFIDENCIALIDADE: 

8.1.-Dada a natureza da atividade desempenhada e a objeto do trabaiho que será executado, desde ja 

declara e reconhece a CONTRATADA que todos Os trabaihos, relatôrios e informaçoes originados au 
decorrentes deste contrato revestem-se de caráter estritamente confidencial, sendo vedado de sua parte a 
respectiva divulgaçao a terceiros, a qualquer titulo, salvo corn expressa autorizacao do CONTRATANTE, em 
cada caso. 

8.1.1.- 0 descumprimento pela CONTRATADA do quanto estabelecido nesta Cláusula irnplicará no 
pagarnento das perdas e danos que dercausa. Mesmo apOs o término do presente instrumento, a obrigação 
de sigilo é confidencialidade prevista nessa cláusula permanecerá em vigor pelo prazo de 5 (cinco) anos 
contados da data do térrnino do Contrato. 

CLAUSULA NONA - DAS DISPOSICOES FINAlS: 

9.1.- Todos as contedos dos trabaihos e dos relatórios elaborados pela CONTRATADA pertencerão ao 
CONTRATANTE e por ele poderao ser utilizados da meihor forma que he aprouver, näo cabendo a 
CONTRATADA, em nenhurna hipOtese, rernuneração ou indenizaçao, de qualquer espécie, por essa 
utilizacão. 

9.2.- Cada urna das Partes declara e garante que a presente instrumento particular està sendo assinado de 

boa-fe, sem coacão ou ameaça de qualquer tipo, representando a mais puro produto da observãncia do 
principia da liberdade de contratar, näo contendo, mesrno que implicitamente, qualquer vicio de vontade, des 
declaração de vontade, de consentirnento, de sujeito ou de objeto, não havendo nele au dele se podendo 
inferir causa de nulidade ou anulabilidade definida em Iei ou proclarnada pelos tribunais ou pela doutrina 
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9.2.- Fica Expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção pelas PARTES, do exerq1 iii 
quaisquer direitos ou faculdades que hes assistam pelo presente instrumentd ou a concordancia Icom 9 'i I 
atraso no cumprirnento de obrigaçães da outra Parte, nao afetarão aqueles direitos ou faculda4s,,j 
poderao ser exigidos a qualquer momento e não alterarão, de modo algum, as condicOes estipuIads no 
presente instrumento, nem obrigarão as PARTES, relativamente a vencirnentos ou inadimplemento futuros. 

9.3.- Na hipOtese de quaisquer das cläusulas deste Instrurnento vier a ser declarada nula ou inexequivel, a 
validade ou exequibilidade de suas dernais clãusulas não será afetada a menos que os efeitos dessa 
nulidade atinjam todo a lnstrumenta. 

CLAUSULA DECIMA— DO FORO: 

10.1.- Fica eleito o Foro da Capital do Estado de São Paulo, corn renUncia expressa a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais dtvidas decorrentes deste contrato. 

E por estarem assim ajustadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo qualificadas. 

São PauIo, 16 de junhode 2014 

Rui Goethe da osta-Fajao	 João Vaccari Neto 
Presidente /	 Secretário Nacional de Financas e 

/	 Planejamento 
PAF,T1DO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL. 
/	 CONTRATANTE 

ANALITICA, AMARAL E ASSOCIADOS COMuNICAcAO LTDA 
LUIS HENRIQUE DE SOUZA AMARAL 

CONTRATADA 

Testemunhas. 



Sâo Paulo, 10 de dezembro de 2019 
A/c Eliana Danza (Administraco/Juridico - Partido dos Trabaihadores - Diretório Nacional)

&5tOH 
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Segue anexado, relatório sobre a prestaço de serviços da Analitica Comunicaco para a o Partido 
dos Trabalhadores referente ao ano de 2015, solicitado via diligência do TSE, de nümero 16-
230/2015. 

Esse relatório trata especificamente das notas corn valores de R$ 116.000,00 (2 notas), de R$ 
93.000,00 (1 nota) de R$ 60 mu (1 nota), R$ 2.681,84 (1 nota), R$ 5.469,79 (1 nota) e R$ 4.019,17 
(1 notä) - referentes ao contrato extraordinário assinado entre a Anailtica e o Partido dos 
Ira baihadores, corn objetivo de reforcara Assessoria de Imprensa do partido a respeito de assuntos 
relativo ao Congresso Nacional. As notas tern valor diferentes porque o PT solicitou uma 
renegociaco para baixo dos valores acordados inicialmente, gerando cobranca sornente por 
trabaihos pontuais realizados. 

A prestaço de servicos nos meses em que foram emitidas essas notas inclul acontrataço de urna 
equipe senior de jornalistas em Brasilia e a produço de urn relatório dé análise das notIcias 
referentes ao partido no Congresso Nacional, corno, por exemplo, as produzidas pelos jomalistas 
que acompanhavam a CPI da Petrobras. Nossa equipe também produziu diariamente urn "clipping" 
corn reportagens sobre as assuntos de interesse do PT no Congresso Nacional. Realizamos todos 
os atendimentos aos jornalistas setoristas no Congresso Nacional, conforme comprovam e-mails 
também anexados abaixo. 

As cópias dos e-mails apresentados, e de centenas de outros que comprovarn a prestaco dos 
servicos contratados entre o PT e a Anailtica Comunicaco, estäo armazenados na nossa sede e a 
disposiço para novas consultas. 

Estamos a disposicão para eventuais esciarecimentos. 

iuíil# ' Souza Amaral 
+55J1 2579-5520 
^55 11 95320-6205 
Averilda Paulista, 854— ba andar 
CEP: 01310-100 
So Paulo I SP I Brasil 

arkifticaa 
www.analitica.inf.br 

EXEMPLO DE RELATORIO DIARIO PRODUZIDO POR NOSSA EQUIPE SOBRE EVENTOS DE 
INTERESSE DO PT NO CONGRESSO NACIONAL 

De: Rodrigo Miotto [maulto:rodrigomiotto@hotrnail.com ) 
Enviada em sexta-feira, 29 de maio de 2015 07:57 
Para: Rodrigo Miotto <rodrigomiotto@hotmait.com > 
Assunto: Análise CPI da Petrobras - 29/05 

ANALISE CPI DA PETROBRAS - 29/05/2015



o silêncio dos empreiteiros gera novo onus para a CPI da Petrobras e reforca a percepção 
negativa que se acentuou nos tiltimos dias. "CPI fracassa em oltivas de empreiteiros", diz o 
tItulo do Estadão em alto de página. 
o texto afirma que a comissão trabatha "a reboque" dos investigadores e "acumula uma 
sucessâo de fracassos". A reportagem acrescenta que, dos 12 presentes nos iltimos dias, so 
dois falaram - e repetiram o que já haviam dito. 
Nern mesmo o anCjncio de urna nova fase gera expectativas. 0 jornal conta que a CPI vai votar 
mais de cern requerirnentos, mas ressalta que os politicos devem continuar fora. E urna crItica 
que acompanha a comisso desde o inicio. 
o personagem central do noticiário sobre a comissão continua sendo Hugo Motta. Diante da 
irnpressão de que a CPI tern pouco a mostrar, a prorrogaçâo dos trabalhos passa quase batida 
pelosjornais, corn urna breve menço no Globo. No Correio, Motta tenta imprimir uma 
impresso de major produtividade e acena corn trabalhos no recesso, mas o jornal prevé 
resistências. 
No Globo, Ilimar Franco diz que o governo vai investir na CPI do Futebol para tirar o foco da 
CPI da Petrobras. E relevante notar que os jornais tern sido menos alimentados corn 
informaçöes da Lava Jato nas ültimas semanas. 

Segue urn a panhaclo geral do noticiário desta sexta-feira 

PANORAMA 

o destaque é a entrevistadeJilmarTatto ao Valor Econômico. 0 gancho principal é a 
perspectiva deque a campanha de reeleico do prefeito paulistano deveria assurnir a ideia de 
que '0 Plficou velho e perdeu o discurso inovador, mas Haddad seria diferente'. Para o 
secretário municipal de Transportes, Fernando Haddad 'representa a modernidade que o 
partido nâo conseguiu'. Em outros pontos ressaltados da conversa corn Cristiarte Agostine e 
Marta Watanabe, Tatto critica a 'rninoria atrasada' que se queixa da arnpliaço de corredores 
de ônibus e ciclovias na capital paulista. 0 petista tambérn considerou que as bandeiras de 
Marta Suplicy 'ficararn velhas'. 

Nas repercussôes da votaco da reforma polItica, o Estadão, em suas versöes irnpressa e 
online, relata urna resistência da direcão do PT em judicializar a discusso em tomb do 
financiamento empresarial de campanhas. 'A direco do partido foi consultada. 0 Rui Falco 
também se posicionou contrarlo a medida', afirmou o deputado José Mentor, corroborado 
pelo colega Carlos Zarattini. Os repórteres Erich Decat e Nivaldo Souza apuraram, contudo, 
que parte da bancada insistir em apelar ao Supremo Tribunal Federal: 'Como a cüpula do 
partido resiste a ideia de levar o assunto para os tribunais, esses petistas buscaram apoio em 
outras siglas'. 

Quanto a proposta de urn da reeleiço em cargos do Executivo, Correio Braziliense e 0 Globo 
trazem o lIder do PT no Senado admitindo a existéncia de divergéncias no partido: a 'posico 
histórica' contra o instituto seria contraposta a ressalvas de Lula e Rui Falcâo - observaçâo que 
também consta em matérias na Folha.com e no Globo.com . Humberto Costa se disse a favor 
cia iniciativa aprovada na Câmara, mas ressaltou que no é urna questho fechada na bancada. 

Nos espacos de opinião, César FelIcio avalia que o PT foi 'duplamente atingido' nesta sernana 
corn as decisôes, de Câmara e STF, sobre o financiarnento empresarial de campanha e a 
fidelidade partidária em cargos majoritários. 'Em Brasilia, 2016 é o ano quejá começou', 
conclui o jornalista do Valor.



Na web, o Estadão Conteüdo foi o principal veiculo a monitorar o bate-papa virtual de Rui 
Falco corn a militância. Disparou duas matérias, replicadas em portals como Yahoo!Brasil: 
nurna delas, ressaltou a entendimento de que é Dilma Rousseff quem dá a 'ültima palavra em 
polItica econômica', nâoioaquim Levy; na outra, abordou a promessa de 'combate ferrenho 
no campo das ideias' a candidatura de Marta Suplicy em So Paulo: 'Agora, mais do que 
retomar o mandato dela, eu espero que aqui em Sâo Paulo, se ela for candidata, a gente vá a 	 180 

cada lugar dizer que ela no representa a PT'. 	 ________________ 

MANCHETES 

0 Globo: 'Câmara rejeita limites a farra dos partidos'. 

Estadâo: 'PF vai investigar corrupco e evasâo de divisas no futebol'. 

Foiha: 'Chefe da CBF deixa a SuIça após eclosâo de escândalo'. 

Correio Braziliense: 'Presidente da CBF, sob suspeita, volta as pressas da SuIca'. 

Valor Econômico: 'Reestruturacao da BR valexplorar seu 'valor oculto'. 

Brasil Econômico: 'Receita em queda leva superávit ao menor nIvel desde 2001'. 

PANORAMA - LAVA JATO 

o Globo noticia a garantia de Joo Vaccari Neto de que R$ 583 mil depositados em dinheiro na 
conta de sua mulher saIram de sua prOpria conta-corrente. 0 jornal lembra que a Justica 
Federal condicionou analisar a revogaco da prisâo do ex-tesoureiro do PT ao esclarecimento 
da origem dos recursos. 

No Jornal Nacional, Valor Econâmico e 0 Globo, a inforrnaco ressaltada é a abertura da 
primeira de cinco acôes de improbidade administrativa contra empreiteiras envolvidas. E 
ressaltado que Paulo Roberto Costa e Gerson Almada, da Engevix, figuram entre Os réus. 

Já a Foiha reporta que a Odebrecht remeteu a PolIcia Federal um documento em que nega 
integrar cartel para fraudar licitaçes ou ter feito pagamento de propina na Petrobras. 

Documentos localizados pela Folha na junta cornercial da SuIça mostram que o ex-diretor da 
area internacional da Petrobras Jorge Luiz Zelada mantém negócios particulares corn o 
consultor Raul Schmidt Felippe JCinior, que trabalhou para o estaleiro coreano Samsung num 
con.trato em que surgiram indIcios de pagamento de propina. 

PRINCIPAlS MATERIAS 

PTxMarta 

Monica Bergamo (Folha) aponta que dirigentes petistas defendiam ontem que o partido 
insistisse na tentativa de pedir de volta o mandato da senadora: 'Urn dos instrumentos seria 
apresentarembargos de declaraco ao SIF, que afirmou anteontem que senadores não 
perdem mandato par infidelidade partidária. Outro seria argumentar que Marta saiu do PT 
arites da deciso e no pode ser beneficiada por ela'.



Financiamento de campanhas 

Num segundo piano da matéria que abre o caderno Poder, a Foiha atenta que Pie outras 
siglas de esquerda devem pedir hoje ao SIF para derrubar a votaço na Cârnara que 
constitucionaliza as doaçôes empresariais de campanha. 

Em outra reportagem, a Folha relata que o principal argumento de Eduardo Cunhapara 
retomar a proposta, repetindo-o em conversas reservadas, foi: 'Quem é que vai financiar as 
campanhas? Não vai ter dinheiro em 2016 porque o financiamento pübiico não vai passar'. 

O Estado abre o caderno de PolItica assinalando que Os ministros Dias Toffoli e Luls Roberto 
Barroso, do STF, cobraram dos deputados limites mais rIgidos para as doacôes empresariais, 
por melo de uma 'reguiamentaço clara'. 

De acordo corn a Foiha, ao meflos dois ministros - Marco Aurélio Mello e Luiz Fux - acreditam 
que a eventual aprovaço da emenda pode sepultar a aco sobre o tema que tramita na Corte. 
Gilmar Mendes pensa o mesmo, publica 0 Globo. 

Fim da reeleiçâo 

A Foiha relata que Lula avaliou como 'equlvoco' acabar corn a prerrogativa, mas disse que nâo 
iria intervir na discussâo. J no P5DB, a percepço e de que a novidade ajuda a 'organizar a fila' 
dos seus pré-candidatos a Presidéncia, facilitando urn acordo entre Aécio Neves e Geraldo 
Aickmin. 

Segundo apurou a Valor Econômico, a bancada petista na Cârnara estava rachada em reIaco 
ao terna, 'mas passou urn 'vendaval' no plenário na hora da votacäo, corn urn clamor pelo fim 
da reeleiço como forrna de dar resposta clara as manifestacôes populares'. 

Tracando as projeçöes no Senado, a Fólha traz Humberto Costa admitindo de divergencias no 
PT, apesar da 'posiço histórica' contra a norma. Tendo também o senador entre as fontes, a 
Estado adianta que a Senado apoiará a PEC. 

Conclusão da reforma 

A Folha relata que a falta de acordo na Câmara adiou para meados de junho a firn da 
apreciaco da proposta. A Casa debateria ontem se ampliava as mandatos de quatro para 
cinco anos, 'mas a dCvida sobre o que fazer corn o Senado, cujos integrantes tern mandäto de 
olto anos, emperrou a votaço'. 

Estadào e 0 Globo - este, na manchete do dia - poem foco no que foi deliberado ontern. 0 
primeiro enfatiza as restricOes de tempo de televiso e repasses do Fundo Partidärio, o que 
deixar de fora partidos sem representatividade no Congresso; o segundo aborda a 
manutenço das coligaçOes proporcionais e da instituiçâo de urna cláusula de barreira 
'bastante branda', medidas que 'no devem mudar dois dos principais problernas do sistema 
brasileiro: a nómero elevado de partidos e o acesso deles a verbas pCiblicas'.



Ajuste fiscal 

A aprovaço no Senado da MP 668, que aumenta impostos de importados, é o gancho em 
jornais como Valor Econôniico, Estadâo e 0 Globo, todos assinalando que a medida provisória 
ganhou diversos itens durante a trarnitação —entre os quals, o que libera a construcâo de urn 
shopping no Congresso. 

Nelson Barbosa 

Entrevistadopelo Estado, o ministro do Planejamento garante que o governo terá programas 
contInuos de concessöes em infraestrutura, especialmente em rodovias, ferrovias, portos e 
aeroportos, Barbosa também admitiu ter divergéncias 'normais e pontuais' corn o colega 
Joaquim Levy, da Fazenda. 

Crédito imobiliário 

Os cadernos de economia destacam O anüncio de novas medidas para compensar a falta de 
recursos da poupanca para a area. A expectativa é direcionar R$ 22,5 bilhôes para a habitaço 
e R$ 2,5 bilhöes para a setor agropecuário. A Folha ressalta que o governo está preocupado 
corn a queda na atividade econômica e corn o desemprego na construço. 

Confus5o na Câmara 

Estadâo e Folha.com registram que manifestantes do movimento Revoltados Online 
provocararn urn tumulto no salo verde da Casa depois de intervirem nurna entrevista da qual 
participavarn Paulo Pirnenta, Maria do Rosärio e Alessandro Molon. 

COLUNISTAS E OPINIAO 

PT x Joaquim Levy 

Repercutindo matéria publicada ontem pelo Valor EconOrnico, o Estadäo considera ser 
'alentador' saber que Dilrna Rousseff estaria disposta a bancar a manutenço do ministro da 
Fazenda nurna eventual queda de'braco corn o partido. 0 pano de fundo do editorial é a 
defesa do ajuste fiscal. 

Ajuste fiscal 

Na Folha, editorial condena a postura do PSDB. Na viso do jornal, a rejeiço da bancada no 
Senado ao pacote mostra que as tucanos 'tern adotado a tática do 'quanto pior, melhorLque 
tanto criticou no PT no passado'. 

Reforma polItica 

o Globo sustenta, em editorial, que 'dartransparência as doaçöes de empresas é a rnelhor 
forma de controle' de financiarnentos de campanha. Para o jornal, o PT tern uma 'posico 
equivocada' a respeito do assunto. 

Na Folha, Reinaldo Azevedo sai em defesa da conduco da reforrna: 'Odio a (Eduardo) Cunha é 
ódio a democracia'. No discernirnento do colunista, o presidente da Câmara 'avancou rnais em 
uma sernana do que seus antecessores em 12 anos'.
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A coluna Olhar do Planalto, do Brasil Econômico, veicula a análise de que 'nunca houve 
projetode reforma poiltica', mas sim que Cunha criou uma 'embalagem de luxo corn urn so 
propOsito: constitucionalizar o financiamento privado de campanhas'. 

Marta Suplicy	
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Em sua coluna semanal na Foiha, a senadora felicita a deciso do STF de preservar o mandato ________________ 
de infléls partidários nos cargos majoritãrios: '0 voto rnajoritário, em norne da soberania 
popular, é do eleito e nâo do partido'. 

BLOGS E PORTAlS 

Haddad, 2016 

Radar Online relata que, além de tirar a PDT da órbita do governo federal, Carlos Lupi quer 
fazer seu partido não apolar a reeleico do petista. 'Embora a PDT na cidade prefira continuar 
corn a PT, Lupi prefere Marta Suplicy', aponta o blog daVeja. 

Reforma polItica 

No R7, Ricardo Kotscho se mostra desanimado corn o debate na Câmara: 'Cada qual 
continuará vivendo em palses diferentes, assegurados as privilégios do andar de dma e o 
poder das empresas financiadoras das campanhas eleitorais, que sâo quem realmente rnanda 
no Congresso Nacional. A nos, contribuintes, so caberá pagar a conta. Nada de novo no front'. 

Em 06/03/2015, as 08:41, Rodrigo Miotto <rodri gomiotto@hotmail.com> escreveu: 

No sei se o email do Luis Henrique é este mesmo, dã para verificar al? Deem uma olhada no 
que eu fiz 

Análise CPI da Petrobras - 06/03 
Predomina na cobertura sobre a CPI da Petrobras a mesmo estigma que acornpanhou a 
cornisso anterior: o da proteço as em preiteiras. Foiha, Estadão e Valor (0 Globo e a Correio 
Braziliense em escala bern menor) destacam ó que consideram ser blindagem dasempresas - 
e lembram sempre as doacöes feitas aos parlamentares. A CPI vai se afastando, aos olhos 
desse noticiário, da credibilidade. 
Mas o contexto politico atual é diferente do verificado duramente a comisso passada, a que 
impôe também diferencas marcantes nesta cobertura. Uma delas e que, par óbvio, seus 
depoimentos chamaro muito mais atenco. Avisibilidade da CPI será inevitavelmente grande, 
desacreditada ou no. 0 Globo é quem mais aposta na comisso, ao avaliar que ela pode 
surpreender. No a toa, ojornal foca não na protecão as empreiteiras, e sim na perda de 
espaço do PT corn as sub-relatorias. 
Urn fator que já é uma das diretrizes da cobertura é o papel do PMDB e de Eduardo Cunha. Os 
jornais tentam encontrar urn ponto de equilIbrio onde possam avalizar as acôes oposicionistas 
do partido, mas sem soar coma adeso a legenda, num momento em que a lista de Janot vem 
a tona.



Hugo Motta e ligado diretamente a Eduardo Cunha pelosjornais. 0 presidente da CPI se 
tornou o foco do noticiário sobre a comissâo - a sua pouca idade já vinha despertando 
descrédito nos jornais - corn a briga de ontern. Aos olhos da imprensa, ele foi urna escoiha 
equivocada. E a contaminaço corn o que eventualmente pairar sobre Cunha será 
praticamente inevitável. A presso sobre Hugo Motta é grande. 
Os jornais também veern muito mais do que uma disputa entre PT e PMDB na CP1. Ha uma 
sensaco de insatisfaço geral, incluindo nâo so o PSOL. 0 Globo relata que PSB e PPS estâo 
descontentes porter sido ignorados pelo P5DB nas subrelatorias. 
A parceria corn a KrolI não charnou atenco e nern despertou referências ao escândalo 
envolvendo a empresa na década passada. 

De: Rodrigo M lotto [mailto:rodrigomiotto@ hotmaii.com ] 
Enviada em: segunda-feira, 1 dejunho de 2015 07:42 
Para: Rodrigo Miotto <rodrigomiotto@hotmail.com > 
Assunto: AnáUse CPI da Petrobras - 01/06 

ANALISE CPI DA PETROBRAS - 01/06/2015 
Após urna sequência de exposicão negativa, a CPI da Petrobras submerge nos jornais 
impressos - o que tambérn coincide corn o arrefecirnento do noticiârio da Lava Jato, que agora 
tern como concorrente a operaço Acrôninio. 
No fim de semana, o UOL publicou manchete reforcando a percepcão sobre a comisso: 
"Presidente admite que CPI da Petrobras é 'mais do mesmo' e defende acareacôes". Hugo 
Motta ainda é a figura que personifica essa impressâo negativa da imprensa. 
Desde a sernana passada, Motta vem tentando emplacar a pauta das acareacôes, mas Os 

jornais, ao menos por ora, nâo criam expectativas relevantes. 
Também se mantérn a associaço entre Motta e Eduardo Cunha, que é cadavez mais alvo de 
questionamentos e crIticas nos jornais. 

Segue urn a panhado geral do noticiário desta segunda-feira 

PANORAMA 

Cobrindo o encontro realizado ontem pelo PT pernambucano, a Foiha reporta que Rul Falco 
criticou a proposta de reforma poiltica apreciada pelo Congresso e voltou a defender a 
instituicão de uma Assembiela Constituinte para analisar o tema. 'NOs sabemos que o 
Congresso que está al no Ia fazer reforma, está fazendo contrarreforma. E urn escândalo você 
ter financiamento de empresa para campanha, isso é a porta de entrada para a corrupco', 
alertou o presidente nacionai petista. 

Nurn recorte secundário da matéria, a repOrter PatrIcia Brito adiciona que o dirigente flgo quis 
comentar a prisäo do ernpresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, o Bené, ligado a 
Fernando Pimentel: 'No you fazer menco a fatos que eu desconheco'. 

Sobre este caso, o Estadão abre o caderno de PolItica relatando que o 'empresário ligado ao 
PT' tentou ocultar ser dono do avio apreeridido em outubro passado corn R$ 113 mu. Os 
prejuIzos gerados pelo episOdio a irnagem e aos pianos politicos do governador de Minas 
Gerais säo foco de matéria do Valor Econômico. 

O Valor também aborda, entre seus destaques nesta segunda-feira, a atuaco de Marcia 
Macedo no PT. De acordo corn a repOrter Andrea Jubé, o secretarlo de Financas da legenda
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tern sido comparado internamente ao ministro da Fazenda, por causa dos esforcos de 
reequilIbrio orcamentãrio: 'Alguns petistas já se referem a ele como o 'Levy do PT', pela 
austeridade que impôs as contas do partido a fim de assegurar a sobrevivéncia da sigla'.

Al 
85 

MANCHETES	 ____________ 

Folha: 'Governo corta verba de controle do Bolsa Famulia'. 

Estadâo: 'Maloridade penal será votada neste més, diz Cunha'. 

0 Globo: 'Cunha propôe consulta popular sobre redução da maloridade'. 

Valor Econômico: 'Cunha e Renan preparam 'pauta bomba' para o Tesouro'. 

Brasil Econôrnico: 10 naufrâgio do PT levará toda a esquerda a uma fragorosa derrota'. 

Correio Braziliense: 'Duas idosas morrem corn suspeita de superbactéria'. 

PANORAMA - LAVA JAb 

o Valor Econômico revela que Raul Schmidt Felippe Jnior, ex-funcionário da Petrobras que 
mantérn negócios privados corn o ex-diretor de Internacional Jorge Luiz Zelada, é suspeito de 
ter investido em produçöes cinematográficas corno forma de lavar dinheiro proveniente de 
corrupço. Cita, como exemplo, sua participaço no fUme 'Jean Charles'. 

Já o Correio Braziliense noticia que o Ministério Pciblico pedirá a devoluço do lucro que as 
empreiteiras investigadas obtiveram em contratos suspeitos corn a Petrobras. Urn dos 
objetivos é estimar corn mais precisão Os prejuizos causados a companhia. 

o Globo e.o Correio replicam a notIcia dada ontem pela Folha de que o Supremo Tribunal 
Federal identificou o autor de urn e-mail 'intimidador' enviado ao ministro leon Zavascki, 
relator dos processos referentes a Operacâo. 

PRINCIPAlS MATERIAS 

Rui Falcâo 

A parte o destaque na Folha, a passagem do dirigente pelos eventos petistas no Nordeste 
neste fim de semana rende abordagens distintas em veIculos regionais. 

0 Diário de Pernambuco traz uma entrevista na qual o presidente nacional do PT trata 
questöes como as eleicôes internas, reforma polItica e a situacâo polItica local. 

J o cearense 0 Povo relata que Falco defendeu a taxacâo das grandes fortunas no congresso 
em Fortaleza.



Maioridade penal 

As principais matérias do Estadão e de 0 Globo nesta segunda-feira abordam o anüncio do 
presidente da Câmara de que a Casa votará neste mês a reduç5o da idade penal. 

Ambas se pautam em posts de Eduardo Cunha ontem no Twitter: '0 PT nâo quer a reduço da 	 6 

maioridade penal e acha que todos tern de concordar corn eles'. 	 ________________ 

o ministro Pepe Vargas, de Direitos Humanos, afirmou que a bandeira no e so petista e 
defendeu puniç5o major para 'adultos que tern utilizado adolescentes para atuarem nos 
crimes'. 

0 Correio Braziliense adverte que o assunto será debatdo 'a toque de caixa'. 

Financiamento de campanhas 

A Folha abre o caderno Poder relatando que o texto aprovado na semana passada abre 
margem para uma interpretaçâo que 'compromete' as campanhas. De acordo corn o jornal, 
pela redaçâo do dispositivo, a emenda determina que polIticos.sO podern receberde pessoas 
fIsicas, o que geraria efeito diverso do pretendido pelos deputados. 

Pelo que apurou o Valor Econômico, a discusso sobre o assunto no Supremo Tribunal Federal 
deverá ser finalizada no segundo semestre. 

Gilmar Mendes 

Em entrevista ao Estadão, o ministro do STF, entre outras questôes, critica o modelo de 
doacôes eleitorais por empresas em discussâo no Congresso. 'Reforma no pode 
institucionalizar o caixa 2', adverte. 

Dias Toffoli 

A 0 Globo, o ministro do STF considerou 'positivo' o firn da reeleiço para cargos no Executivo, 
mas disse terner pela instabilidade de presidentes corn mandato de quatro anos, cobrando a 
ampliaço para cinco ou seis. Na avaliaço de Toffoli, 'urn mandato de quatro anos deixa 
presidente frágil'. 

Joaquim Barbosa 

A Folba relata que o ex-ministro do STF, em passagem por Israel, considerou que 'polItica no 
BrasH se tornou urnacoisa desagradável' e, em crItica .ao PT, disse que o partido no é malsde 
metalürgicos: 'As pessoas entram no poder, gostam disso e nâo querem largar mais'. 

Randolfe Rodrigues 

0 senador do PSOL afirma ao Brasil Econômico, entre outras consideraçöes, queo desgaste do 
PT afetará toda a esquerda, ao passo que fortalecerá os setores conservadores, encabecados 
por Eduardo Cunha. 

Danielle Cunha



Reportagem da Foiha mostra coma a fliha do presidente da Cârnara, que é publicitária, tern 
negociado desde marco servicos de marketing polItico para parlamentares da Casa. 

Mercadante x Lula 

A coluna Olhar do Planalto, do Brasil Econâmico, questiona ate onde o ministro resistirá a 
'pressâosem reservas' exercida contra ele pelo ex-presidente. 

Dilma Rousseff 

o Correlo Braziliense aponta que os pacotes lançados pelo governo para recuperar a 
popularidade da presidenta custaro quatro vezes o corte no Orçamento - ou 'R$ 285 milhöes 
para meihorar a imagem'. 

'Agenda federativa' 

Segundo o Valor Econômico, os presidentes da Câmara e do Senado 'acenderam o pavio de 
uma pauta fiscal bomba': a descentralizaco da arrecadaco, o que representaria urn 'ataque 
ao Tesouro'. 

PSDB 

o Estadão abre uma página mostrando .0 apoio ptbIico do governador Geraldo Alckmin para 
que Aécio Neves renove seu mandato na presidência tucana ate 2017. 

Bolsa FamIlia 

A Foiha mancheta que prefeituras e Estados em todo o pals no receberam ate agora nenhum 
repasse do gove.rno federal relativo a 2015 para a gestao do programa. 0 reporter Fernando 
Canzian adverte que os atrasos comprometem a checagem da frequência de crianças nas 
escolas e postos de satide e a atualizaço cadastral dos beneficiários. 

Gestho Haddad 

Painel aponta que o acordo para levar POle PR para a prefeitura paulistana foi selado em 
reuniäo no Instituto Lula e patrocinado pelo ex-presidente,. '0 articulador politico de Haddad, 
Alexandre Padliha, agora costura a entrada do PV. A ampliaço da alianca gera reclamaçôes do 
PT, que val perder espaco corn a chegada das siglas', assinala a coluna da Foiha. 

COLUNISTAS E OPINIAO 

Lula 

Analisando recentes posicionamentos do ex-presidente, Valdo Cruz considera que houve uma 
'recaIda' ao 'veiho estilo raivoso' pois, 'vendo seu PT naufragar, (Lula) decidiu falarpara dentro 
e tentar meihorar o moral de sua tropa'. 0 colunista da Foiha atenta, contudo, que o petista 
'corre o risco de afundar junto corn seus companheiros'. 

Já Rica rdo Noblat resgata a história do mensal go e osuposto envolvimento do ex-presidente. 
Para o articulista de 0 Globo, 'Lula quer ser lembrado como o 'pal dos pobres'. E no como o 
chefe dos mensaleiros'.

4



Eduardo Cunha 

José Roberto de Toledo define a atuacâo do presidente da Câmara como 'parlamentarismo de 	 / 
ocasio'. Na viso do colunista do Estado, a peemedebista comandaa Casa 'coma um trator' 
e, 'acima de qualquer outra coisa, representa os interesses da categoria'. Sobre as propostas 	 8 de reforma politicavotadas na semana passada, Toledo considera que foram 'so uma moeda 
na conta' de Cunha. 

Ajuste fiscal 

A projeco de Marcos Nobre é de que a governo 'pode recuperar o protagonismo', aprovadas 
as principals MPs do pacote. Em artigo no Valor Econômico, 0 pesquisador do Cebrap afirma 
que 'começou' agora o segundo mandato de Dilma. 

Gesto Haddad 

A respeito da admitida incapacidade de a prefeitura paulistana cumprir a meta de construir 
243 creches ate 2016, a Folha opina que 'promessas mais realistas evitariam a frustração de 
eleitores —sobretudo quando se trata de tema to importante para a estrutura das familias, 
em especial as de baixa renda'. 

BLOGS E PORTAlS 

Rui Falco 

Folha.com e Brash 247 noticiam a crItica do presidente nacional do PT de que o Congresso tern 
posto em votaco uma 'contrarreforma', advertindo quanto aos perigos para a sistema 
politico. 

Entre os regionais, o site do Diário de Pernambuco noticiou que FaIco cogitou uma 
reaproximaço corn o PSB local, embora tenha defendido name prOprio para a disputa 
recifense do ano que vem, 

Popularidade de Dilma 

Gerson Camarotti (Gi e Globonews) apurou que o governo tern em mos uma pesquisa que 
mostra que a aprovaco da presidenta est abaixo de 10% pela primeira vez, o que e 
classificado corno 'preocupante'. 

EXEMPLO DE "CLIPPING" (BUSCA DE REPORTAGENS NA IMPRENSA E ENVIO AO CLIENTE) 
REALIZADO SOBRE REPORTAGENS PRODUZIDAS EM BRASILIA 

De: Fábio Busian <fabioianalitica.inf.br > 
Data: 9 de abril de 2015 15:47:35 BRT 
Para: <atendimento@analitica.inf.br > 
Assunto: Clipping - CPI PETROBRAS (09.04.15) 

Pessoal, urn apanhado geral da repercussâo dodepoimento do Vaccari na CPI da 
Petrobrás. 

Assim que novas matérias saIrem, encaminho.



Abs 

Fábio
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0 Globo I Brasil 

Vaccari nega ter falado sobre financas corn Barusco e Voussef 
Por Eduardo Bresciani j 09.04.15, as 1Sh29 

Tesoureiro do PT admitlu ter estado uma vez no escritório do doleiro, mas nâo chegou 
a encontrá-Io 

BRASILIA - Em depoimento a CPI da Petrobras, nesta quinta-feira, o tesoureiro do PT, 
Joo Vaccari Neto, deu respostas evasivas e repetidas para defender a legalidade das 
doaçôes eleitorais recebidas pelo PT e negou ter tratado sabre finanças do PT corn o 
doleiro Alberto Youssefe ex-gerente da estatal Pedro Barusco. Os dois.so delatores 
da Operacäo Lava-Jato e o acusam de ter recebido recursos decorrente de propinas 
pagas por empreiteiras contratadas pela Petrobras. 

Na chegada de Vaccari a sala da cornissäo urn homem abriu uma caixa e soltou ratos 
dentro do plenário. 0 homem foi detido pela PolIcia Legislativa e as animals 
capturados. Ele fol identificado corno sendo o servidor da Câmara Màrcio Martins 
Oliveira, lotado na 2 Vice-Presidência da Câmara. (SIGA EM TEMPO REAL 0 
DEPOIMENTO DEVACCARI) 

Eu conheci Pedro Barusco quando ele já estava aposentado. Quem me apresentou 
foi a senhor Renato Duque. Fol urn jantar. live poucos contatos. Ele nunca fez parte.da 
minha intimidade. Nunca tratei corn ele assuntos sobre financas do partido ou sobre 
financas. Sempre havia mais pessoas junto e, as vezes, o Renato Du.que - disse Vaccari. 

- Eu conheci Alberto Youssef casualmente ha muitos anos. Näo tenho relacionarnento 
corn ele. Nunca tratei de finanças do PT ou de finanças em geral corn ele - afirmou o 
tesoureiro do PT. 

Depois, ele admitiu ter estado uma vez no escritório do doleiro. Ele relatou que foi a 
chamado de Youssef, masque a doleiro näo se encontrava là. Vaccari disse que ficou 
apenas quatro minutos no prédlo. 

O tesoureiro afirmou ainda que nos encontros corn Barusco as conversas tratavarn de 
"polItica e assuntos diversos". Reiterou que as referências a negociaço de propina nâo 
säo verdadeiras. Questionado se concordaria em fazer acareação corn Barusco, disse 
que isso no depende de sua vontade e que está a disposiço das autoridades. Deu a 
mesma resposta sabre a possibilidade de acareaço corn Youssef.



Vaccari disse tambérn nunca ter tratado do tema corn os ex-diretores Renato Duque e 
Paulo Roberto Costa. Já em relação aos empresárlos presos na Lava-Jato, ele afirmou 
que os contatos foram para tratar de contribuiçôes ao PT, mas sempre sobre doacôes _______________ 
legais.

190 
Em seguida, Vaccari afirmouqueurna transferência de R$ 400 mu para uma conta de 
sua esposa feito em 2008 pelo empresario Cláudio Mente tratava-se de urn 
empréstirno. Mente é apontado por Youssef como. urn dos operadores do pagamento 
de suborno na estatal. Vaccari alegou que o empréstimo foi quitado no ano seguinte, e 
que as informacôes constam de suas declaracoes de imposto de renda. 

o tesoureiro explicou também que o ernpresário Augusto Ribeiro Mendonca Neto, do 
grupo Toyo Setal, he procurou no diretório nacional do PT para oferecer a doacâo da 
empresa PEM Engenharia. Vaccari disse que indicou a conta e ofereceu recibo por se 
tratar de doacâo legal. Mendonça fol urn dos delatores que disse ter feito a doação a 
tItulo de propina porcontratos corn a Petrobras. 

Em resposta ao deputado Ivan Valente (PSOL-SP), que perguntou se ele defende o fim 
das doaçôes de empresas ao PT, Vaccari respondeu: 

- A minha opinio, enquanto membro do PT, é a favor de que os partidos so recebam 
recursos püblicos diante da proporcionalidade que tern na Câmara. Esse e urn debate 
intenso feito dentro do PT. 

Vaccari também argumentou que ha equivalência nas doacoes feitas pelas 
empreiteiras da Lava-Jato aos principais partidos do Brash. Ou seja, o PT no foi o 
ünico privilegiado. 
- A equivalência existe entre Os partidos, porque as .empresas fazem suas doaçôes de 
acordo corn seus interesses, e das suas necessidades e das suas cornpreensoes que 
tern do pals, da economia, dos partidos e assim sucessivamente - disse Vaccari. 

Em sua apresentacäo inicial, Vaccari defendeu a legalidade das doacoes recebidas pelo 
partido. E também destacou em gráficos que as empreiteiras alvos da Operaco Lava-
Jato teriarn doado em termos percentuais quantias semeihantes a PSDB e PMDB. No 
entanto, ao apresentar o gráfico do PT, ele mesmo reconheceu que a representacao 
das porcentagens estava distorcida. 

No gráfico, o tesoureiro Iistou doaçôe.s das empresas investigadas na Lava-Jato para 
diferentes legendas - AlIton de Freitas / Agenda 0 Globo 
Em pronunciamento durante a sesso, o lider do PT, Slbá Machado, destacou que 
todos os principals partidos receberam recursos das mesmas empresas citadas na 
Lava-Jato e nos mesmos perIodos. Por isso, na sua visão nâo ha como sustentar 
qualquer acusaçâo contra Vaccari. 

- Se houve financiamento partidário nas datas e nos valores e corn todos ostesoureiros 
dos partidos da mesma situaçäo, entäo é exatamente igual. Ento, coma se diz que.o



tesoureiro do PT estava fazendo outro negócio que no era arrecadaçâo oficial? Essa é 
a discussäo. Insisto em repor o caminho da lOgica - disse Machado. 

Durante o depoimento, deputados da oposicâo atacaram Vaccari. Apesar disso, o 
tesoureiro se manteve calmo e nâo rebateu as acusaçôes. Onyx Lorenzoni (DEM-RS) o 
acusou de mentir na CPI e o comparou a DeIi.Thio Soares, ex-tesoureiro do PT 
coñdenado no processo do mensalâo por corrupcão passiva. 

- E igual ao Delübio. 0 senhor so nâo é debochado como ele. Mas o senhor é cInico, 
hipótrica - afirmou Lorenzoni, acrescentando:- 0 senhor Vaccari cometeu o crime de 
mentira. Elementiu aqui. Eu nâo fiz pergunta nenhuma. Eu no preciso de resposta de 
quem velo aqui para mentir. 

ElizianeGama (PPS-MA) primeiro perguntou se ele era inocente. Vaccari respondeu 
que sim. Depois, a deputada emendou: 

- 0 senhor veio para mentir. Ficou muito claro. 

HOuve bate-boca entre o deputado Delegado Waldir (P5DB-GO) e Maria do Rosário 
(PT-RS). Waldir fez vàrias perguntas agressivas a Vaccari, coma se ele já tinha 
planejado entrar para a histOria como a rnaior criminoso brasileiro e onde as 
tesoureiros do PT fazem cursinho para roubar dinheiro. Maria do Rosário reagiu. 

- 0 senhor passou no psicotécnico? - questionou a petista, acrescentando: - Fraudou 
concurso, s6 pode ser. Como foi delegado de polIcia desse jeito? 

- Como a senhora foi ministra dos Direitos Humanos? - respondeu Waldir. 

PTX P5DB 

Antes do iniciodo depoimento, a Ilder do PT, Sibá Machado (AC), saiu em defesa de 
Vaccari. Machado afirmou que quem defende a saIda de Vaccari do cargo está "fora do 
eixo". 

- Quem diz isso está fora doeixo. 0 petista que disser isso está fora do eixo. Isso é urn 
absurdo e será uma pr-condenaçâo - afirmou. 

0 lIder disse que a pedido de habeas corpus feito pelo tesoureirotem por objetivo 
apenas evitar que ele pudesse receber voz de prisão durante a CPI. Machado afirmou 
que.a oposiço quer fazer urn circa e disse que o PT está levantando informaçôes para 
fazer a enfrentamento corn a PSDB. 

- Se é guerra, ent5o vamos para a guerra - disse. 

O lIder petista afirmou que deseja investigar as suspeitas de cartel nos metros de Sâo 
Paulo e Salvador e a manutenção de contas na SuIca por integrantes da cüpula tucana 
dentro do caso conhecido coma "Swissleaks". Reportagem do GLOBO e do UOL

/''I 4s&_j 

4/



mostrou que Márcio Fortes, da executiva tucana, é urn dos politicos que aparece na 
lista de contas secretas no HSBCde Genebra. 

Para ler no site, clique AQUI.
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Correio do Povo PolItico 

Vaccari ye corn estranheza conducâo a PF 
09.04.15, as 14h38 

Petista disse quefoi conduzido coercitivamente sem necessidade 

o tesoureiro do PT, ioâo Vaccari Neto, criticou nesta quinta, a CPI da Petrobras, a forma corno 
foi levado por agentes da PolIcia Federal (PF) no início de fevereiro para prestar 
esclarecimentos sobre pontos das investigaçôes da Operaço Lava Jato. "Me causa estranheza 
ser conduzido de forma coercitiva sern necessidade, eu prestei todos os esclarecimentos11, 
afirmou. "Estou e continua .à disposicâo das autoridades para os esciarecimentos necessários", 
cornpletou. 

o petista afirmou que a CPI mista da Petrobras, realizada no ano passado., quebrou sigilos dele 
sern ter encontrado alguma ilegalidade. "A CPI da Petrobras, que se encerrou na legislatura 
anterior, rornpeu meu sigilo bancário e fiscal e fez todo a processo de investigaçao no 
achando qualqUer irregularidade", disse. 

o tesoureiro valtou a falar que o partido n5o tern conta no exterior. E repetlu que as recursos 
captados pelo PT säo legais e registrados noISE. 

Turnulto 0 lIder do P5DB na Câmara, Carlos Sampaio (SP), causou tumulto ao concluir sua 
bateria de perguntas defendendo a priso de Vaccari e a extinçâo do PT. "0 senhor tern tudo 
para ser preso e o PT, extinto", afirmou o tucano, durante depoimento na CPI. 

o deputado petista Leo de Brito (AC) protestou contra as declaraçöes dotucano e cobrou 
providências. "Eu entendo queseja feito esse showzinho, mas a gente no aceita", rebateu. 

o tesoureiro do PT disse que todas as visitas que fez para aptar recursos para o partido foram 
de "empresas sérias", conforme previsto na legislaço partidária. "Nó .s do PT recebernos 
constantemente visitas de ernpresãrios para discutir potItica", afirrnou. 

o petista acrescentou que o executivo Augusto Mendonça, da empresa Toyo Setale que fez 
uma delaçâo premiada na Lava Jato, esteve no .diretório do partido e fez uma doação. "Fol 
uma doaco legal, contabilizada e prestada conta, sem nenhuma ressalva", disse. 

o tesoureiro repetiu que, em relaço a ele, todas as delaçôes prerniadas que o acusaram de 
envolvimento em irregularidades no esquema de corrupcâo da Petrobras "nâo so 
verdadeiras". 

Para ler na Integra, clique



Portal da Câmara Poiltica 

Em CPI, Vaccari diz que é a favor de financiamento piThlico de 
campanhas 
09.04.15, as 14h16 

o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, disse a CPI da Petrobras ser favorável ao 
financiarnento püblico exciusivo de campanhas eleitorais. Ele é apontado pelo 
Ministério Piiblico como beneficiário de propinas de empresas contratadas pela 
Petrobras. Segundo as denüncias, decorrentesda Operacâo Lava Jato da PolIcia 
Federal, parte da propina era paga pelas empresas na forma de doaçôes oficiais de 
campanhaaoPT. 

Vaccari negou qualquer irregularidade na arrecadacâo de recursos para os comitês 
financeiros de campanha do PT e dissevárias vezes a CPI que nunca recebeu propinas 
- apesar de admitir conhecer vrios dos empresrios processados por corrupção e 
lavagem de dinheiro em contratos corn a Petrobras. 

Em depoimento de delacâo premiada, o ernpresário Augusto Mendonça Neto, dono da 
Setal Engenharia,disse que as empresas do grupo (Setec, Projetec, Setal Oleo e Gas - 
SOG e PEM Engenharia) receberam R$ 117 milhôes das obras das duas refinarias 
Getülio Vargas (Repar) e de PaulInia (Repian). Desse montante, segundo ele, R$ 4,26 
milhôes foram parar nas contas de quatro diretórios do PT, entre 2008 e 2012: o 
Diretório Nacional, o Diretório da Bahia, o Diretório Municipal de PortoAlegre e o 
Diretório Municipal de São Paulo. 

"Sou a favor de que as partidos so recebam recursos pblicos", disse Vaccari, ao 
responder pergunta do deputado Ivan Valente (Psol-SP). 

A CPI continua reunida no plenário 2. 

Para ler no site, clique AQUI. 

Brasil 247 I Brasilia 

Vaccari: Todas as doacoes ao PT foram dentro da Iei 
Por Yara Aquino 09.04.15, as 13h27 

"Durante a perlodo que estou no tesouraria sempre quefiz visitas a empresa ou pessoaffsica 
que fizerarn doacöes, elas foram felt as deforma voluntária, sern nenhurn outro corn prornisso. 
Essa tern sido nossaforma defazer a arrecadaçâo do PT. Prestamos conta déssa arrecadacào 
ao TSE e nunca tivemos probiemas corn a Receita", disse a tesoureiro do PT, Joäo Vaccari Neto, 
ao depor no CPI do Petrobras, em re/a cäo ao doleiro Alberta Vousseff, o tesoureiro do PT disse 
que a conheceu casualmente ha muitos anos e também ndo teve qualquer tipo de negociac5o 
financeira corn ele
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Yara Aquino - Reporter da Agência Brasil Em depoirnento, hoje (9), na Comisso Parlamentar 
de lnquérito (CPI) da Petrobras, o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, negou que tenha 
intermediado doacäes ilegais em contratos de fornecedores cia Petrobras para financiar 
campanhas do PT. Vaccari reafirmou que todas as doacôes que o partido recebe so legais, 
feitas por transacôes bancárias e corn prestaco de contas ao Superior Tribunal Eleitoral (ISE). 	

(c 

"Durante o perlodo que estou na tesouraria sempre que fiz visitas a em presa oupessoa fisica 
que fizeram doacôes, elas foram feitas de forma voluntária, sem nenhum outro compromisso. 
Essa tern sido nossa forma defazer a arrecadaçâo do PT. Prestamos conta dessa arrecadacão 
ao TSE e nunca tivemos problemas corn a Receita", disse aos parlamentarés. 

Antes dos deputados iniciarem as perguntas, Vaccari apresentou dados que mostrariam que 
nas duas ültimas eleicäes a distribuição de doacôes de empresas investigadas pela Operaco 
Lava Jato ficou equilibrada eritre PT, PMDB e PSDB. 

Vaccari negou que ten ha tratado de doacao de recursos corn executivos da Petrobras e corn o 
doleiro Alberto Yousseff. 0 tesoureiro disse nâo ter conversado corn o ex-diretorde Servicos 
da Petrobras, Renato Duque sobre finanças do PT ou qualquer outro assunto que envolva 
recursos financeiros. Em resposta a parlamentares repetiu que as declaracôes que Barusco fez 
a seu respeito na delaco premiada no so verdadeiras. 

Relatou que tambérn não tratou de assunto relacionado a financas corn o ex-gerente executivo 
da Diretoria de Servicos da Petrobras, Pedro Barusco. "Minha relaco corn ele sempre foi 
casual e sem nenhuma intimidade". 

Em relaco ao doleiro Alberto Vousseff, o tesoureiro do PT disse que o conheceu casualmente 
ha muitos anos e também não teve qualquer tipo de negciciaco financeira corn ele. 

Vaccari é suspeito de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, de acordo corn delatores da 
Operacao Lava Jato, da PolIcia Federal. Eles afirmarn que o tesoureiro intermediou doacôes de 
propina em contratos corn fornecedoresda Petrobras. 0 dinheiro seria usado para financiar 
cam panhas polIticas. 

Segundo a denCincia apresentada a Justica Federal pelo Ministério Püblico Federal, no Paraná, 
Vaccari participou de reuniôes corn ex-diretor de Servicos cia Petrobras,Renato Duque, nas 
quais erarn acertados os valores de propina que seriamtransferidos ao PT como doacöes 
legais. 

Em depoimento na CPI, no inIcio de marco, o ex-gerente executivo da Diretoria de Serviços da 
Petrobras, Pedro Barusco, disse que tambérn se reuniu corn o tesoureiro do PT a fim de tratar 
do pagamento de propina ao partido. 

Ontem (9), o Supremo Tribunal Federal acatou pedido da defesa de Vaccari para que ele no 
fcsse ouvido na CPI da Petrobrás na condiçao de testemunha. Caso fosse prestar depoimento 
como testernunha, teria de assinar termo corn o compromisso de dizer a verdade. Corn a 
decisäo do STI ficou assegurado também que o tesoureiro tern o direito de ser acompanhado 
por urn advogado e o direito de näo se autoincriminar. 

Para ler na Integra, clique QJII.



EXEMPLO DE AVISO DE PAUTA PRODUZIDO PARA A PRESIDENCIA DO PT REFENTE 
A CPX NO COINGRESSO NACIONAL 

Soraya Imailto:sorayaaggege@uoLcom.br]  
Enviada em: segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015 12:10 
Para: 'GIucia Santos'	 A795 
Cc: 'Luis Henrique'	 / 
Assunto: Aviso de pauta - Presidncia Nacional do PT 

Glaucia, segue abaixo o texto que deverá ser enviado a imprensa, após a meu aviso, a partir 
das 15h, ok? 
Obrigada e urn abraco! 
Soraya 

PT protocola acöes contra Barusco e pede sindicâncias na PF e 
no MPF 

Os advogados da direcão nacional do PT protocolaram, nesta segunda-
feira, dia 23/2, duas interpelaçôes judiclais contra o ex-gerente da 
Petrobras, Pedro Barusco, na Justica CIvel e na Criminal, do Rio de 
Janeiro. Também foram protocolados hoje pedidos de sindic.âncias na 
Corregedoria Geral da Policia Federal e na Corregedoria Geral do 
Ministérlo Pübli.co Federal, nos respectivos árgãos.em BrasIlia. A 
decisão sobre as medidas foram anunciadas pelo presidente nacional 
do PT, Rul Falcâo, no Ciltimo dia 11, em entrevista coletiva a imprensa 
(httD : //www. pt.org . br/assista-a-entrevista-de-ru i-falcao/). 

Barusco está sendo processado cIvel e criminalmente por ter acusado 
o secretário de Finanças do PT, Joo Vaccari Neto, de intermediar a 
arrecadacão ilegal de recursos para o pártido. As demais acôes visam 
solicitar apuracôes das corregedorias da PF e do MPF sobre Os 
sucessivos vazamentos seletivos e direcionados contra o PT. 0 partido 
reafirma que recebe apenas doacöes legais devidamente declaradas a 
Justica Eleitoral. 

Além das acöes, amanhã, dia 24/2, Os advogados do PT levarão uma 
representacâô ao Ministérlo da Justiça, para dar ciência as 
interpelaçöes apresentadas as Corregedorias do Ministérlo Páblico 
Federal e da PolIcia Federal. 

As inicials pOderão ser acessadas na Agência PT, www.Dt.orcl.br 

Assessoria de Imprensa - PT Nacional	 4



EXEMPLO DE ATENDIMENTO A JORNALISTA DE BRASILIA REFERENTE A ASSUNTOS DO 
CONGRESSO NACIONAL 

De: Eliane Silva [mailto:eliane.silva@tvglobo.com.br }	 j	 sia 
Eriviada em: qua rta-feira, 18 de marco de 2015 19:54 
Para: Luis Henrique <luis.henrique@analitica.inf.br >	 96 
Assunto: RES: SOLICITAcAO TV GLOBO - JORNAL NACIONAL - NOTA-PE 	 ______________ 

Sem problemasl 
Muito obrigada 

De: Luis Henrique [mailto:luis.henrique©analitica .inf.br] 
Enviada em: quarta-feira, 18 de marco de 2015 19:49 
Para: Eliane Silva 
Assunto: ENC: SOUCITAcAO TV GLOBO - JORNAL NAIONAL - NOTA-PE 

Etiane, me desculpe, no tinha visto que duas pessoas da Globo tinham pedido a mesma riota, 
quando respondi ao Gabriel achei que estava respondendo a vocé também 

Abs, LH 

De: Luis Henrique [mailto : luis.henriqueanalitica .inf.br ] 
Enviada em: quarta-feira, 18 de marco de 2015 19:45 
Para: 'eline.silva@tvglobo.com.br ' 
Assunto: ENC: SOLIC1TAAO TV GLOBO - JORNAL NACIONAL - NOTA-PE 

De: Luis Henrique {mailto:luis.henrique@analitica .inf.brJ  
Enviada em: quarta-feira, 18 de marco de 2015 19:31 
Para: 'Gabriel Delgado' 
Cc: 'Maria Fernanda Erdelyi'; 'Luciana Albuquerque' 
Assunto: RES: SOLICITAAO TV GLOBO - JORNAL NACIONAL - NOTA-PE 

Caro Gabriel, segue nossa resposta, que deve ser atribulda a assessoria de imprensa do PT 

As contribuicoes da Engevix para o PT forarn autorizadas pelo próprio presidente da empresa, 
senhor Gerson Almada, e realizadas por intermédio de transação bancária diretamente da 
conta bancária da empresa para a conta do partido. Como todas as contribuiçöes que a PT 
recebe, ela foi feita de forma voluntária pela empresa e de acordo corn a Iegislaço eleitoral 
vigerite. 

De: Gabriel Delgado [mailto:cidcampostvglobo.corn.br] 
Enviada em: quarta-feira, .18 dé marco de 2015 18:54 
Para: luis.henrique@analitica.inf.br 
Cc: Maria Fernanda Erdelyl; Luciana Albuquerque 
Assunto: SOUCITAçAO TV GLOBO - JORNAL NACIONAL - NOTA-PE 
Prioridade: Alta 

Boa tarde, Luis.



Mais uma vez estamos fechando uma matéria sobre os depoimentos da operaçâo Lava-Jato. 
Na matéria de hoje nós citaremos o Partido dos Trabaihadores e o tesoureiro Joo Váccari 
Neto.

	

JPO	 L 
PT	 / 
Em depoimento, o vice-presidente da Engevix, Gerson Almada, afirmou que o dono cia 	 97 
empresa JAMP, Miltom Pascowitch, intermediou o pagamento de propina da Engevix para 	 g 
campanha do PartidodosTrabaihadores. As propinaserarn remetidasàdiretoria de servicos 
da Petrobrás •e, em seguida, encaminhadas ao PT. 

Joo Vaccari Neto 
Em depoimento prestado a Policia Federal em fevereiro, Miltom Pascowitch afirmou que foi 
procurado por Joo Vaccari Neto, tesoureiro do PT, para tratar de contribuiçöes da Engevix ao 
PT. 

Dito isso, gostarlamos de receber nota dO PT e de Vaccari sobre o listado acima. 

Peco que nos responda ate 19h30, pois a matéria vai ao ar no Jornal Nacional. 

Agradeco desdejá! 

Gabriel Degado 
ciuto de	 yern 

TV Globo Brstha 
61 33iSc232 61 9673-802 

.JORNALISMO E ESPORTE t3 GLOBO 

De: Ma rcelo Bruzzi [mailto:marcelo.bruzzi@tvglobo.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 14 de setembro de 2015 19:18 
Para: sorayaaggege@uol.com.br 
Cc: Iuis.henrique@analiticainf.br  
Assunto: POSICIONAM.ENTO/ PT 

Boa noite. 

o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa prestou mais urn depoimento .a Justica Federal, 
no Paraná. Durante a audiência, ele afirmou que so se chegava ao cargode diretor da estatal 
corn apolo polItico. Segue o trecho: 

"Eu .entrei.na diretoria em2004apoiado pelo PP é sabia já que Os diretores que entraram em janéiro. 
de 2003 também tinham apoio de partidos,principalmente do PT e do PMDB. A diretoria sempre 
teve apoio polItico - para chegar a diretor tinha que ter apolo politico, senão nâo chegava por 
méritos prOprios, era assirn que funcionavaa Petrobras" 	 4/ 
Gostaria de saber o posicionamento do PT a respeito da afirmaço de Paulo Roberto Costa. 

Obrigado,



Rafaetia Vianna 
Produtara / Telejornais de Rede 
55813316Q232I558i1144O38	 __________ 

JORNALISMO E ESPORTE J Gt.OBO

/198I 
De: LUIS Henrique [maiIto:luis.henriqueanaIitica.inf.bri 	 _j
Enviada em: quinta-feira, 23 de abril de 2015 12:31 
Para: Rafaella Vianna; amaaeIa59gmaU.com 
Cc: Yvna Sousa; Fernanda Irineu; Cristina Marques 
Assunto: RES: Pedido I TV GLOBO / CPI PETROBRAS 

OI Rafaella 
Você está assistindo ao depoimento? Ele disse que a Duque pedlu que ele fizesse. a doação, 
mas ele (Mendonça) no informou ao Vaccari que o pedido tinha partido do Duque. Ele disse 
ainda que o Vaccari não prometeu nada em tro.ca dessa doaço. Destaque-se também que a 
Mendonca, quando fez a doaco, no falou em "propina" corn o Vaccari e que a doaco foi 
feita porTED bancária, legaknente, e declarada àJustica. 

Mesmoconsiderando que no ha acusaco contra o PT nesse depoimento, you preparar urna 
notaetemando 

Abs, Luis Henrique 

De: Rafaella Vianna Imailto: rrviannatvciIobo.com.br ] 
Enviada em: quinta-feira, 23 de abril de 2015 12:23 
Para: qmageIa59cpmail.com 
Cc: Iuis.henriqueanaIitica.inf.br; Yvna Sousa; Fernanda Jrineu; Cristina Marques 
Assunto: Pedido I TV GLOBO / CPI PETROBRAS 

Boa tarde, Magela e Luis Henrique. 
Vejarn o que a Augusta Mendonca Neto, ex conseiheiro da Toyo Setal, falou hoje na CPI da 
Petrobras: 

"0 duque em algumas oportunidades me pediu para que eu fizesse algumas contribuicöes ao 
partidodos trabaIhadores na primeira vez eu fui procurar ojoo vaccari no escritórlo do Pt 
dizendo a ele que tinha intencão de fazer contribuicao do partido. 
nos fizemos contribuiçâo. o duque me pediu outras vezes, eu voltei a falar corn ele. Tenho 
todas as contribuicöes detaihadas, entregues no meu depoimento." 

Vocês mandam uma nota para gente, par favor? Varnos dar no JH, que entra no ar 13h:15. 
Obrigada! 
Rafaella Vianna 
Produtora / Telejomas dc Fede 
5S61 33189232155 61 9114 4038 
JORNALISMO E ESPORTE 	 GLOBO 

LU 
ANALITICA coMuNIcAcAo 
SÃO PAULO, 10 DE DEZEMBRO DE 2019
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Säo Paulo, 29 de Abril de O14 3'° H________ 

Ao 
Diretório Nacional do 
Partido dos 
Trabaihadores 

Prezado Senhor. 

Conforme entendimentos anteriores, estamos encaminhando contrato visando a. 
prestaçao de serviço de monitoramento e manutencao do ambiente UOL-
HOSTS, definida de comum acordo no escopo contratado para esta etapa. 
Solicitamos que nos devolvam uma via assinada. 

Colocando-nos a disposçao para esclarecimentos que se façam necessãrios, 
apresentamos nossas saudaçoes.

Atenciosamente 

JandoraJnrmática 
Luiz Eduardo H. Hirano 

ekIone: (0 I) 30 -3644 4063-3644	 e-mail: comercin1'pandora.corn.hr 
R Major Scrtórj, 463 -.. ó a.	 01222-00 I - So Pau(o - SP



A Sisternas em java (RPT, SISET e cornunidade) 
A Sisternas em PHP (SPEi) 

A MonitoraçAo dos services e servidores 
A Suporte técnico aos mesmos 
A Adoço de medidas de scgurança e dc restriçio de acessos 
A Atuauizaçao dos sistemas operacionais e dos softwares utiliirios e aplicativos, no Ilmite 

de suas licenças 
A Prodiçao a pedido do cliente. de pareceres sobre o ambiente (}U sobre anomalias 
A Recornendaçto dc alteraçôes, upgrades, contrataçes de mais recursos. etc... 
A InstaIaço e conflguraçao dc novas soliwares nos lirnites de: 
A disponibilidade de Iicenças 
A viahifidade técriica (maturidade do prograrna, ausncia de conflitos de versiio. etc...) 
A cornpatibilidadc corn o porte c recursos dos servidores 
A Garantia dc execuço de backup dos dados c do ambiente 
A Relacionamento corn o prestador de serviços de hospedagern (UOL/DIveo) 
A Suporte de segunda a sexta feira, de 9:00 hs a 18:00 hs

,ORL4 )4-796 

INSTRUMENTO PARTICULAR bE CONTRATO DE PREsTAcAO DE SERvIcOS 

Pelo presente instrumento particular de Contrato, de urn lado, o PARTIDO DOS TRABAIHADORES - DiretOrjo Nacional, corn sede administratjva e financeira na Rua 
Silveira Martins, 132, Cidade e Estado de São Paulo, CNPJ n° OO.676.262/0Ooca(eq 
lnscrição Estadual Isenta, por seu Presidente Rul Goethe da Costa Falcac4, CPF J 614.646868-15 e seu Secretário Nacional de Finanças e Planejamento João \4ccari / 01 Neto, CPF 007.005.398-75, doravante deriomiriado simplesmente de 	 ot__j CONTRATANTE e, do outro lado, a PANDORA INFORMATICA LTDA, corn sede a Rua Major SertOrio, 463 - 6° andar conj. 61, SP-Capital, C.N.P,J. 64.825.177/0001-00 
representado por Luiz Eduardo Hideo Hirano, RG 5.521.387, CPF 686.206.838-53, aqui 
denominado de PANDORA ou CONTRATADA, tern justo e mutuamente aceito por si e 
seus sucessores, as seguntes cláusufas: 

1. DO OBJETO: 

A PANDORA realizará serviços de monitoramento e rnanutençao dos seguintes serviços 
hospedados na base do PT, conforme a seguinte especificaçao: 

1.1 A

* 

- PT-SQ1. 
A Sisterna operacional Windows 2008 Server 
A SGBI) MS-SQL 
A Active Directory, gestâo de usuáriOs. priviligios C 
A

pastas 
. uS (FTP e HTI'P) 

1.2 A PT-TSI 
A • Sistema operacional Windows 2008 Server 

Ingresso no Active Directory 
A

: 
Sistema SACE 

1.3 A

-. 

- Inscriço e Credenciamento de Convidados, Imprensa, Observadoies e etc;PT-
TS2 

A Sisterna operacional Windows 2008 Server 
A Ingresso no Active I)irectory 
A Sisterna SACE 

1.4 A PT-APL 
A Sisterna operacional Ubuntu Linux 10.04 
A Jboss/java 
A ApachefPI1l 



2. DA EXECUçAO DOS SERVIçOS: 

2.1.- A especificaçao das etapas e tases, responsabilidades e prazos para a execucao de 
cada uma das atividades de monitoramento e manutenço seräo definidas de comum 	 / acordo.	

. 
2.2.- De qualquer forma, independentemer,te dos serviços atribuidos a cada ur das Ø'2 
Partes, estas sernpre atuarâo em parceria e mediante colaboraçOes mcitu4, er.4	 ,j conformidade corn o espirito contratual ora estabelecido e .com vistas ao atcan.e dub objetivos firmados. 

3.DA VIGENCIA: 

3.1. Este contrato tern vigência de 2 (dois) anos, de 01 de maio de 2.014 a 30 de abril 
de 2.016 - podendo ser prorrogado se houver interesse entre as partes, o que poderá ser 
exercitado ate o fim deste Instrumento, 

4.DAS OBRIGAçOES GERAIS DA PANDORA: 

Sem prejuizo das dernais disposiçOes esparzidas, constituem deveres da Pandora: 

4.1 .- Realizar os serviços de monitoramento observando o comportamento dos servidores 
indicados, adotando se o càso for, rnethdas corretivas, sugerindo rnodificaçoes de escopo 
ou de configuraçao, bern como melhorias de performance; 

4.2.- Aplicar medidas preventivas ou corretivas nos servidores. Essas methdas podem ser 
causadas tanto pela moriitoraçao como por soHcitaçao do cliente, como também por 
motivos externos ao PT, por exemplo necessidade de aplicar urn "patch" de segurança. 

4.3.- Utilizar quaisquer inforniaçoes e/ou documentos obtidos do PT, ou proporcionados. 
por ele, para fins exciusivos de cumprimento dos serviços ora contratados, sob toda 
condiçâo do mais alto grau de lisura, idoneidade, demonstrando competência e diligéncia 
na administraçao dos serviços. 

4.4.- Manter atraves de seus funcionérios e prepostos, o sigilo referente as informaçoes 
que tiverem acesso e inerentesao PT, sendo vetada sua divulgaçao a qualquer titulo. 

4.5.- Pre.star serviçoscontinuos e de acordo corn as melhores técnicas, visando assegurar 
nâo sO a correçâo dos problemas apresentados, em prazo que devera obedecer o 
estipuado entre as partes, mas também assegurar a funcionalidade dos aplicativos. 

5.DAS OBRIGAçOES E RESPONSABIUDADES DO PT: 

5.1. Cabe ao PT designer, desde o inicio das atividades, urn representante seu, 
responsável pela coordenação ou acompanhamento do presente Contrato, 

5.2. Zelar pela adequada operaçao dos sistemas, de acordo corn as especificaçoes, 
normas e instruçoes distribuldas e ministradas pela PANDORA. 

5.3. Responsabilizar-se pela qualidade dos dados ahmentados nos sistemas.

PRO2014-796



6. DAS PRERROGATIVAS: 

6.1. 0 PT tern direito, durante as fases de monitoramento dos serviços do item 1.0, a 
acompanhameñto técnico. 

6.2, Trabalhos que estejam exciuldos do âmbito da prestaçâo de servicos, e que 
interesse do PT, podem ser discutidos entre as partes e, se for o caso, constituir- e uma J prestacao de serviços complementar. 	 A 03 

7.DA LIMITAçA0 DE RESPONSABILIDADE: 

7.1.- A PANDORA nâo assume nenhuma responsabliidade por eventuais danos 
financeiros, ou de qualquer outra espécie, causados ao PT peto uso indevido dos sistemas 
objeto deste Contrato. 

7.2.- A introduçao de quaisquer modificaçoes ou acréscimos no sistema por terceiros, sem 
o consentimento formal da PANDORA, desobriga a mesma do cumprimento parcial ou 
mesmo integral deste contrato, podendo, no lirnite, rescindi-lo. 

7.2.1.- Na condiçao do item acima, a PANDORA nâo será responsével pelos serviços que 
forem necessérios pare repor o Sisterna nas condiçôes originais de operaçâo. 

8.DO PREc0: 

8.1.- 0 preco certo e ajustado para Os servicos contratados relativos ao item I - e de 
R$ 6.000,00 (seis mu reais) e será pago mensalmente ate o 2° dia 5til de cada més 
vencido. 

9. DA FORMA DE PAGAMENTO: 

9.1 Os pagamentos devidos a titulo da rubrica acima, serão efetivados através de boleto 
de cobrança ou depósito bancário, diretamente na conta da CONTRATADA - o que em 
qualquer hipótese estará condicionado a apresentaçao antecipada, de 07 (sete) dias, da 
Note Fiscal de Serviços, ou outro documento legalmente substituivel, seguindo os 
procedimentos operacionais passados pelo CONTRATANTE a CONTRATADA. 

9.2.- 0 atraso na apresentação dos documentos fiscais implicará em retardamento do 
pagamento, na mesma proporcâo de dias, sem qualquer onus ao CONTRATANTE, 

9.3.- Nos valores descritos anteriormente, estão incluidos T000S os tributos, encargos 
diversos, enfim, todo o necessário a realizaçao dos serviços. 

9.4.- Sobre Os serviços prestados, o CONTRATANTE descontará e/ou reterá na fonte os 
impostos e contribuiçoes, a cargo da CONTRATADA, da remuneração devida e, 
recolheré em conformidade corn a legislaço pertinente em vigor, efetuando o 
pagamento da importância liquida. 

10.DA MORA NO PAGAMENTO: 

10.1. A mora no pagamento de qualquer parcela prevista neste contrato, sujeitará a PT ao 
pagamento do principal, atualizado rnonétariamente pelo IGPM/FGV, acrescidos de juros 
morotôrios ora fixados em 1% (urn por cento) ao mês, calculados pro rate tempore, multa 
moratôria de 2% (dois por cento), independente do tempo decorrido, incidentes sobre o 
total do débito em atraso.

PRO2O14-79 
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11. DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA: 

11.1 Não se estabelece P01 forca do presente Contrato quaquer vinculo de natureza 
empregaticia entre 0 CONTRATANTE e o pessoal que a CONTRATADA utitizar ou 
empregar para a execuçáo do objeto deste CONTRATO, sendo, portanto, esta a Unica 
responsavei pelas obrigaçaes decorrentes dos contratos de trabaiho de seus 
inclusive por eventuais inadimplementos trabaihistas em que possa incorrer, não pdendo / 
ser arguida, em hipotese alguma, solidariedade nem responsabilidade subsidiña d( 204 
CONTRATANTE, não existindo, por conseguinte, vinculacâo empregaticia erjtre 	 .1 empregados daquela e este, seja a que titulo for. 

11.1.1 Caso o CONTRATANTE venha a ser acionado judicialmente devido a qualquer 
hipótese, a CONTRATADA deverá integrar o polo passivo da demanda, requerendo a 
exclusão imediata do CONTRATANTE. Havendo irnpossibilidade juridica e estando o 
presente instrumento em curso, ao CONTRATANTE assistirá o direito de regresso em face 
da CONTRATADA. 

12.- DA QUEBRA CONTRATUAL E MULTA: 

12.1.- 0 presente contrato poderã ser résilido por qualquer das partes, sem onus, sem 
multas e a qualquer tempo, desde que manifeste a parte contrâria por escrito sua 
pretensâo, corn antecedéncia minimade 30 (trinta) dias. 

12.2.- As partes poderão, da mesma forma, rescindir o presente uma vez venficada a 
ocorréncia do descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condiçOes relativas a 
•prestaçâo dos serviços, não sanadas no prazo de 05 (cinco) dies, contados do 
recebimento de notificaçao feita de uma parte a outra. Constituem causas para 
rescisão: 

a) lnádimplemento injustificado dé quafquer das cláusulas e/ou condiçOes deste 
instrumento; 

b) falência, dissoluçao ou Iiquidacão judicial ou extrajudicial, requeridas ou 
homologadas, da outra parte; 

c) eventuais acOes ou omissOes da parte contrária, que possarn, de qualquer forma, 
atingir a reputaçâo ou credibilidade da outra parte. 

d) paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias por superveniência de 
dispositivo legal que tome o contrato formal ou materialmente impraticável; 

e) interrupção dos serviços pela ocorrência de caso fortuito ou force major, por mais 
de 10 (dez) dias corridos; 

f) atrasos iia execuçao dos serviços, por culpa da CONTRATADA, sem justificativa 
aceita pelo CONTRATANTE; 

g) paralisaçao total ou parcial dos serviços, sem prévio e expresso consentimento do 
CONTRATANTE por mais de 05 (cirico) dias consecutivos; 

h) Incapacidade técnica, negligéncia, imprudêncla, impericia ou má-fé da 
CONTRATADA;

'	 rI



12.3.- Em caso de descumprimento obrigacional gerado pela CONTRATADA fcará esta 
sujeita, sem prejuizo- das responsabilidade civil e criminal e da rescisao imposta, ao 
pagamento de multa de 10% (dez por. cento) sobre 0 valor mensal contratado Alternativamente, o CONTRATANTE poderá, caso nâo exercite o seu direito de rescindir o 
contrato, sustar o pagamento de fatura pendente, ate que a CONTRATADA g integralmente a condiçao contratual infringida, sem prejuizo as demais penalidade egais ' ,/ cabiveis	

5 
l2.4.-Ocorrendo quaisquer das hipóteses de quebra, as partes realizaram Os ajtJtcc	 ----finais, a tim de que procedam a plena e total quitaçao as obrigaçoes firmadas, sendo 
certo que a CONTRATADA terá direito a receber apenas a parcela corréspondente aos 
serviços prestados e não pagos. 

13.CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDE 

13.1. Fica estabelecjda entre as partes CLAUSIJLA IDE CONFIDENCIAjjA a qual 
obriga CONTRATANTE e CONTRATADA, a manter em sigilo todas as informaçoes 
trocadas por qualquer melo, não podendo as mesmas serem utilizadas mesmo apOs o 
término ou rescsão contratual, sob pens de incorrer em reparaçao de danos. 

13.2. A presente cláusula obriga as partes, seus sucessors a qualquer tItulo, coligadas, 
coatroladoras, prestadores de serviços e/ou fornecedores, bern como séus respectivos 
funcionários, prepostos e administradores. 

14.DAS ALTERAçOES: 

14,1. Quaisquer modiflcaçoes que afetem os termos, condiçôes ou especificaçoes do 
presente contrato deverão ser objeto de alteraçao por escrito, corn anuência das partes. 

15.- DAS DISPOSIcOES FINAlS: 

15.1.- Cads uma das Partes declara e garante que o presente instrumento particular está 
sendo assinado de boa-fe, sem coação ou ameaça de qualquer tipo, representando o mais 
puro produto da observância do principlo da liberdade de contratar, ñãø contendo, mesmo 
que implicitamenfe, qualquer .vicio de vontade, de dectaraçao de vontade, de 
consentirnento, de sujeito ou de objeto, não havendo nele ou dele se podendo inferir causa 
de nulidade ou anulabilidade definida em lel ou proclamada pelos tnbunais ou pela doutrina 
juridica. 

15.2.- Qualquer omissão ou tolerància de urns das partes corn inadimplemento da outra 
parte ou demora no exercicio de qualquer direito ou faculdade, nao importará em novaçao, 
alteraçâo contratual ou renUncia so mesmo direito, podendo a qualquer tempo exercer os 
direitos decorrentes deste Contrato, que são cumulativos, sem exclusão dos previstos em 
Lei. 

15.3.- As cláusulas, itens e subitens constantes do presente instrumento revogam todas e 
quaisquer disposicOes anteriormente acordadas entre as PARTES. 

16. DO FORO DE COMPETENCIA: 

16.1.- As partes elegem .o foro Central da comarca de São Paulo - Capital. como ünico 
competente para conhecer e dirimir quaisquer questoes oriundas do presente contrato. 

PR02014-796 
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o o	 (4

E por estarem assim justos e contratados, Os represeritantes legais das partes firmarn o 
presente contrato em duas (2) vias para que produzam urn sO efeito, juntamente comas 
testernunhas identificadas. 	 _______________ 

1TLSUPIORJL 
São Paulo, 29 dé Abril de 2014 	

06 

___ 

João Vaccari Neto 
Secretário Naciona de Finanças e

Planejamento 
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRETORO NACIONAL. 

CONTRATANTE 

Luiz Eduardo Hideo Hirano
CNPJ: 64.825.177/0001-00

CONTRATADO 

Testemunhas. 

1)	 2) 
Nome. -	 Nome. 
CPF:	 CPF

PRO2OI 4-796
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Ao Partido dos Trabaihadores 
Diretório Nacional 
Rua Silveira Martins, 132 - São Paulo

,Ab71 
DECLARAcAO DE EFETIVAcAO DE SERVIO 

A Pandora lnformática Ltda., inscrita no CNPJ sob n° 64.825.177/0001-00, neste ato 

representada por seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que prestou 

servico a agremiaçao identificada acima, no perIodo de 01/02/2015 a 31/12/2015. 

Em resposta ao questionarnento do TSE relativo a Declaraçao de Efetivacão de Servico, 

declaramos que: 

0 presente complemento diz respeito as notas fiscais relativas ao contrato de 

Monitorarnento e Manutençao de Servidores, celebrado entre a Pandora e o 

Partido dos Trabaihadores em 29 de abril de 2014. 

• No ano de 2015, quando esses servicos foram prestados, a Pandora não 

dispunha de sisterna de controle de charnados. Assim sendo, as evidências da 

execução das atividades consistem essencialmente de farta quantidade de 

mensagens de e-mail entre os técnicos da Pandora, os colaboradores do Partidô 

dos Trabaihadores e seus prestadores de servicos. 

Essas mensagens frequentemente são acompanhadas de anexos, textos ou 

planilhas, evidenciando as atividades. 

• Por se tratar nao de empreitadas pontuals e sim de urn contrato "guarda chuva" 

de monitoramento e manutencão da infraestrutura de TI do Partido no data 

center da UOL, não é de se estranhar caso não houver urna correspondência 

entre o perlodo coberto pela nota fiscal e a atividade; Uma determinada 

atividade pode inclusive se estender por mais urn perIodo. 

• Também é normal urn acümulo de atividades em determinados meses 

(ocorrência maior de problemas, ajustes, atualizacOes, incidentes de seguranca, 

queda de performance, necessidade de upgrade, etc.) e uma "calmaria" em 

outros, considerando que o ambiente monitorado tendeu a se estabilizar. 

• Estamos entregando em anexo uma cópia digitalizada do contrato assim como, 

no formato .PDF, cópia eletrônica das mensagens de e-mail, identificados nas 

tabela abaixo:



Pa ndvra 
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NOTA 
FISCAL

DOCUMENTO
1 

7933 Contrato de prestacao de servicos: 
8071 Contrato Monitoracao UOL.pdf 

.8301 
8336 
8452 

"8555 
8678 

-..8697 
"...8809 
'-8923 

9025 
'.9113 

7933 Apresentaçao UOL DIVEO.pdf 
Convite Reuniäo PT UOL-Diveo - qua 14 jan 2015 15 00 - 16 30 (Jean 
Michel Bouchara).pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Comunicado UOLDIVEO - Atualizaçao 
de Patches Microsoft - Fevereiro 2015.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Comunicado UOLDIVEO - Término do 
Horário de Verào - Fevereiro de 2015.pdf 
E-mail de Pandora lnformâtica - Comunicado UOLDIVEO - Término do 
Horário de Verão - Fevereiro_de 2015.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Contatos.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Fwd_ Comunicado UOLDIVEO - 
Atualizaçao de Patches Microsoft - Dezembro 2014.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Fwd Comunicado UOLDIVEO - 
Término do Horário de Verão - Fevereiro de 201 5.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Fwd_ Notificaçao de abertura de evento 
lM4306926.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Fwd_ Notificaçao de atendimento de 
evento lM4350042.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - 1M4261465 - Partition Utilization above 
90.09%.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - lM4350087 - Comunicacao de Abuse.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - 1M4402048 - Partition Utilization above 
90.09%.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Notificaçao de abertura de evento 
1M4306926.pdf 
E-mail de Pandora lnforrnática - Notificaçao de atendimento de evento 
lM4261465.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Notificaçao de atendimento de evento 
1M4321 888.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Notificacao de atendimento de evento 
1M4350042 .pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Re_ Comunicado UOLDIVEO - 
Atualizaçao de Patches Microsoft - Fevereiro 2015.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Re_ Contatos.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Re_ lM4261465 - Partition Utilization 
above 90.09%.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Re 	 lM4350087 - Comunicacao de 
Abuse. pdf 
E-mail de Pandora Informática - Re_ Notificaçao de abertura de evento 

_________ lM4306926.pdf

• : 
1	 - 
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NOTA DOCUMENTO 
FISCAL; ..;. 

Fwd Comunicado UOLDIVEO - Término do Horário de Verão - Fevereiro 
de 2015.pdf 

•Fwd lM41 87307 - Partition Utilization above 90 09.pdf 
Fwd Notificaçao de atendimento de evento 1M4350042.pdf 
RE 1M4350087 - Comunicaçao de Abuse (81 ).pdf 
Re 1M4350087 - Comunicaçao de Abuse (82).pdf 
Re 1M4350087 - Comunicacao de Abuse.pdf 
Re Notificacao de atendimento de evento lM4350042.pdf 
RES Apresentaçao UOL DIVEO.pdf 
RES Comunicado UOLDIVEO - Término do Horário de Verão - Fevereiro 
de 201 5.pdf 
RES E-mailo.pdf 
RES lM4350087 - Comunicacao de Abuse (80).pdf 
RES 1M4350087 - Comunicaçao de Abuse.pdf 
RES Notificaçao de abertura de evento lM4306926.pdf 

_________ RES Notificaçao de atendimento de evento 1M4350042.pdf 
8071 Contrato de tecnologia PT 	 Pandora.pdf 

E-mail de Pandora lnformática - C424147 - CALL4235283.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - CALL4235283 - Chamado para aplicar 
regras de firewall - PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASILIA.pdf 
E-mail de Pandora Informática - Chamado - CALL4241274_ C424769.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Comunicado UOLDIVEO - ALERTA DE 
SEGURANA - Falhas no OpenSSL e SChannel.pdf 
E-mail de Pandora Informática - Fwd_ TT1 8124 [No. Ticket _31985J Re 
- porta 1433 fechada ,para acesso a base do PT_.pdf 
Fwd C424147 - CALL4235283 (79).pdf 
Fwd C424147 - CALL4235283.pdf 
Fwd Comunicado UOLDIVEO - ALERTA DE SEGURANA - Falhas no 
OpenSSL e SChannel.pdf 
Fwd Comunicado UOLDIVEO - Atualização de Patches Microsoft - 
Fevereiro 2015.pdf 
Re Comunicado UOLDIVEO - Atualizaçao de Patches Microsoft - 
Fevereiro 2015.pdf 
RES C424147 - CALL4235283.pdf 
RES Comunicado UOLDIVEO - ALERTA DE SEGURANA - Falhas no 
OpenSSL e SChannel.pdf 

_________ Serviços no UOL.pdf 
8301 Acertos no dns.pdf 

Atualizaçao Patch de Segurança do Windows.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Comunicado UOLDIVEO - Atualizacâo 
de Patches Microsoft - Abril 201 5.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Fwd_ Lentidão no acesso ao MS-
SQL.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - PT.pdf 

_________ Lentidão no acesso ao MS-SQL.pdf 
8336 Acertos no firewall.pdf 

Atualizaçao dos servidores Windows do PT no UOL DIveo.pdf 
Banco de Dados.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Comunicado UOLDIVEO - 30 andar Data 
Center Glete.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Fwd_ Comunicado UOLDIVEO - 30 
andar Data Center Glete.pdf 

_________ E-mail de Pandora lnformática - Seguencia de atividades PT hoje.pdf

S1ICJ!JL] 
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• NOTA' DOCUMENTO 
ASCAL

E-mail de Pandora lnforrnática - Solicitaçao de Hardware para a Base de 
dados do PT.pdf 
E-mail de Pandora lnformática - Trabaihos no PT.pdf 
Fwd Cornunicado UOLDIVEO - 30 andar Data Center Glete.pdf 
Fwd ComunicadoUOLDIVEO - Atualizaçao de Patches Microsoft - Abril 
2015.pdf 
Re Acertos no firewall.pdf 
RES Atualizaçao dos servidores Windows do PT no UOL DIveo.pdf 
RES Comunicado UOLDIVEO - Atualizaçao de Patches Microsoft - Abril 
2015 (78).pdf 
RES Cornunicado UOLDIVEO - Atualizacao de Patches Microsoft - Abril 
2015.pdf 
Re Servidor PT APL (76).pdf 
Re Servidor PT APL (77).pdf 
Re Servidor PT APL.pdf 

_________ RES Lentidão no acesso ao MS-SQL.pdf 
8452 Firewall.pdf 

_________ Re Firewall.pdf 
8555 (não ha) 
8678 Re Entrada no DNS (65).pdf 

Re Entrada no DNS.pdf 
Re Liberaçao de vistoria PARTIDO DOS TRABALHADORES (57).pdf 
RE Liberaçao de vistoria PARTIDO DOS TRABALHADORES.pdf 
RES CALL4578723 - Duvidas sobre envio de e-mails TLS.pdf 
RES Liberacao de vistoria PARTIDO DOS TRABALHADORES.pdf 

_________ RES sendmail.pdf 
8697 (essa nota corresponde ao reajuste contratual aplicado nesse més) 
8809 Ha problernas corn os servidores remotos .pdf 

Lentidão dos sisterna Sace e demais vinculados ao servidor Pt-SQLpdf 
Re Chamado #30892289 Servidor Inacessivel - cpro28349 .pdf 
Re Res DNS Seja companheiro.pdf 

_________ RES Ha problemas corn os servidores remotos .pdf 
8923 E-mail de Pandora lnformática - Fwd	 Lentidão PT - Acho que resolvi.pdf 

________ ENC Q1494581 - PT - Relatorio de Dados doSeMdor - Host pt-apl.pdf 
9025 (não ha) 
9113 (nãohã)

AL
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Sendo o que competia ate então.

São Paulo, 25 de novembro de 2019. 

LTDA. 
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PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Diretório Nacionat	 /1 

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestação de serviçós que entre si 

fazem: 

De urn lado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT pessoa juridica de direito 

privado, corn sede administrativa e financeira na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Rua Silveira Martins, n° 132, Centro, CEP: 01019-000, inscrito no CNPJ sob 

no 00.676.262/0002-51, e em Brasilia - DF, no SCS Quadra 2 bloco c n° 256 ed. 

Toufic - CNPJ: 00.676.262/0001-70 neste ato por seu presidente RUI GOETHE DA 
COSTA FALCAO, brasileiro, casado, jornalista, titular da cédula de identidade RG n° 

3171369 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n° 614.646.868-15 e peto Secretârio de 

Finanças e Planejamento MARCIO COSTA MACEDO, brasileiro, casado, biôlogo, 

titular da Cédula de Identidade RG n° 3.052.226-9 SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob no 

506.258.705-06, doravante para os fins. e efeitos deste denominado simplesmente 

CONTRATANTE e, 

De outro lado: PANDORA INFORMATICA LTDA, corn sede a Rua Major Sertório, 

463 - 6° andar conj. 61, SP-Capital, C.N.P.J. 64.825.177/0001-00, representado por 

Luiz Eduardo Hideo Hirano, RG 5.521.387, CPF 686.206.838-53, aqui denominado de 

PANDORA CONTRATADA, tern entre si justo e acertado o disposto nas cláusulas 

seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam, a saber: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.- Prestação de serviços consistente na criação, prograrnação e desenvolvimento de 

software ao CONTRATANTE destinado a arrecadação de recursos pela internet 

exciusivamente de pessoas fisicas. 

1.1.- Para melhor alumiar a Contratação que ora se firma, fica fazendo parte, como se 

neste estivesse transcrito, a proposta comercial aprovada e disponibilizada pela 

CONTRATADA de n° PR02015-1014.

Esta pdg!na E porte integrante do Contrato de Prestaçao de Servlcos 
celebrado entre Pandora e PTem 10 de lu/ho de 2015



Esto pdgina d parte integrante do Contrato de Presto cOo de Servlços
celebrado entre Pandora e PTem 10 deJuiho de 2015

I *	 Pandcia 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 

Diretório Nacionat

SW!O 

1.2.- 0 Software, que será produzido pela CONTRATADA em consonância a inclu	 I 
proposta comercial, será entregue ao CONTRATANTE corn todos os códigos fontet e 

direitos a ele imanentes, passando este a condição de titular dos direitos 

respectivos, estando, portanto, protegido pelas disposicaes da lei ordinária n o 9.609 

de 19 de fevereiro de 1998; 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 e, pelos demais 

ordenarnentos relativos a direitos autorais e de propriedade intelectual, no que couber. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUCAO DOS SERVICOS E FUNCIONALIDADES 

ESPERADAS: 

2.- 0 conjunto dos servicos supracitados, serâo realizados de modo a permitir ao 

CONTRATANTE através ferramenta a ser disponibilizada e o terminal de captura, o 

adequado e escorreito controle de suas receitas decorrentes de arrecadaçâo, 

diretamente em seu nome e de acordo corn o meio o meio de pagamento escolhido 

pelo interessado (doador), corno cartão de débito, cartão de crédito ou boleto 

bancârio, para que o valor captado seja depositado diretamente na Conta especifica 

vinculada ao CNPJ/MF do CONTRATANTE, sem nenhurna interrnediaçâo financeira 

que nâo seja inerente ao rneio de pagamento escolhido. 

2.1.- A CONTRATADA, em razào do quanto exposto será responsâvel pela criação do 

sistema habit a permitir, entre outras funcionalidades, o acompanhamento livre e diário 

das transferências de recursos em benefIclo do CONTRATANTE e disponibilizaçâo de 

informaçôes cadastrais destinadas a emissâo de Recibos, que deverão ser enviados 

aos doadores por expediente eletrônico, corn numeração especIfica a ser informada 

pelo CONTRATANTE, respeitando o disposto na Resolucâo TSE 23.432/201 4. 

Constitui obrigação da CONTRATADA, igualmente, manter os dados e conteUdo das 

informaçOes que tiver acesso, em seguranca, obrigando-se a tomar todas as medidas 

necessárias para salvaguarda-los e impedir que sejam transferidos, divulgados ou 

utilizados por terceiros, subsistindo a confidencialidade, ainda, mesmo após o término 

do presente.



Esta pOgina e parte integrante do Controto de Presta coo de Servicos
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Diretório Nacionat
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2.2.- Caberá exciusivamente ao CONTRATANTE, outrossirn, a gestão, o 	

14 
acompanhamento e a responsabilidade em todos os aspectos, sobre os recurs s 

financeiros captados por melo do software a ser deserivolvido nos termos do presente 

Contrato, gerando e informando a CONTRATADA a faixa numérica provida pelo 

Sistema do TSE responsável pela emissâo dos Recibos, relativos as transferéncias de 

recursos financeiros a conta do CONTRATANTE. 

2.3.- Independentemente dos serviços atribuldos a cada uma das Partes, atuarâo 

sempre em parceria e mediante colaboraçôes mUtuas, em conformidade corn o 

espIrito contratual ora estabelecido e corn vistas ao alcance dos objetivos firmados. 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO: 

3.- 0 presente Contrato e firmado de acordo corn o prazo estipulado pars 

deserivolvimento e entrega da ferramenta, prevista na inclusa proposta comercial. 

3.1 .- Considera-se entregue o servico apOs o esgotamento dos testes de consistência 

e validaçao, que demonstrem ao CONTRATANTE a seguranca e funcionalidade 

esperada na referida ferramenta. As partes poderâo consignar através de relatório, a 

etapa que ateste a conclusâo e/ou entrega dos trabaihos. 

CLAUSULA QUARTA - PAGAMENTOS: 

4.- Em acatamento aos servicos aqul estabelecidos, o CONTRATANTE pagara a 

CONTRATADA, a importância total de R$ 30.000,00 (trinta mu reals), que será 

objeto de quitaçâo através de 03 parcelas fixas de R$ 10.000,00 - vencendo a 

primeira em ate 10 dias da assinatura do presente, a segunda ate 30.08.2015 e o 

remanescente ate 30.09.201 5. 
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PARTIDO DOS TRABALHADORES 
Diretórià Nacionat 

4.1.- Os pagamentos devidos a titulo da rubrica actma serâo efetivados através e	 /	 I 
/215 1 

transferência ou depósito bancário, diretamente na conta da CONTRATADA - q e	 J 
em qualquer hipOtese estará condicionado a apresentação antecipada, de 07 (sete) 
dias, da Nota Fiscal de Serviços, seguindo os procedimentos operacionais passados 
pelo CONTRATANTE a CONTRATAIDA. 

4.2.- 0 CONTRATANTE descontará e/ou reterá na fonte Os impostos e contribuiçães 
devidos a cargo a CONTRATADA, em razâo dos serviços prestados quando assimfor 
determinado pela legislacao pátria, recolhendo em conformidade corn a legislacao em 
vigor e efetuando o pagamento da importância liquida. 

CLAUSULA QUINTA - RESCISAO: 

5.- Sem embargo da vigência atribuIda, o CONTRATANTE poderé rescindir este 
Contrato quando houver o descumprimento de qualquer de suas cláusulas ou 
disposiçOes, nao sanadas no prazo de ate 10 (dez) dias corridos, contados de 
notificacao expedida por qualquer expediente, especialmente via e-mail. Neste caso, a 
CONTRATADA será responsável pelo pagamento de multa compensatória de 10% 
equivalente ao ültimo valor desembolsado pelo CONTRATANTE, que deverá ser 
pago, ate o ültimo dia Util do mês correspondente a rescisäo, sem prejuizo das perdas 
e danos.	 - 

5.1 .-Será considerado causa para rescisão imediata: 

a) DesIdia ou negligencia da CONTRATADA, no cumprimento de suas 
obrigacôes; 

b) Prática de atos pela CONTRATADA que importem em descrédito do 
CONTRATANTE; 

c) Se este contrato vier a ser proibido por disposição legal ou regulamentar; 

d) Se, contra a CONTRATADA for movida açâo judicial decorrente dos serviços 
estabelecidos nesteinstrumento; 

Esta página d Porte inte8rante do Contrato de Prestacao de Serv!cos 	 / 
celebrado entre Pandora e PT em 10 deJuihode 2015
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5.1 .1 - Em caso de quebra, ainda, a CONTRATADA ficará obngada a entregar todos 	 A'6 
codigos-fontes e demais arquivos ate o momento produzidos que digam respeito 
contrato firmado. 

CLAUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA: 

6.- Fica expressamente estipulado que nâo se estabelece, por força deste contrato, 
qualquer vInculo empregatIcio ou de responsabilidade por parte do CONTRATANTE 
corn relacao ao pessoal que a CONTRATADA empregar ou utilizar para a execuçao 
dos serviços objeto do presente instrumento, correndo por conta dela, CONTRATADA, 
ünica e exclusivamente, a responsabilidade como empregadora por todas as despesa 
e obrigacôes corn essepessoal, inclusive Os encargos decorrentes da Iegislacao em 
vigor. 

6.1.- E de responsabilidade exciusiva da CONTRATADA a remuneração devida aos 
trabaihadores em prestação dos serviços pactuados neste instrumento, bern como 
todos os encargos sociais, devendo todo, e qualquer profissional que por forca do 
mesmo estiver a serviço do CONTRATADA, ser registrado, conforme dispôe a 
legislaçâo trabaihista. 

6.1.1.- Face ao quanto estipulado acima, a CONTRATADA se obriga, caso venha a ser 
acionada judicialmente por seus empregados, fazer constar de sua defesa, a exclusäo 
de responsabilidade solidária ou subsidiária do CONTRATANTE, (caso o mesmo seja 
acionado) conforme especificado no Enunciado n° 331 do TST. Havendo 
impossibilidade juridica e estando 0 presente instrumento em curso, a CONTRATADA 
desde já autoriza 0 CONTRATANTE a efetuar a retençâo de seus créditos ate o valor 
da importância reclamada corn as atualizaçOes devidas. Caso o presente instrumento 
ja tenha sido extinto, ao CONTRATANTE assistirá o direito de regresso em face da 
CONTRATADA.

/	 5/8 
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CLAUSULA SETIMA - DISPOSIcOES FINAlS: 

7.- 0 presente pacto nâo abarca a reahzaçâo de manutenOes evolutivas e 

qerenciamento da ferramenta a pós a entreqa final do servi po. De qualquer forma, a 

CONTRATADA será responsável pela correçâo de quaisquer erros, discrepâncias ou 

omissôes nos serviços por ela prestados, sern qualquer custo, desde que os mesmos 

não sejam originados por informaçães inexatas, fornecidas pelo CONTRATANTE, ou 

por terceiros contratados pelo prOprio CLIENTE, sobre os quais a CONTRATADA nâo 

possa exercer controle. 

7.1.- As Partes garantem poder assumir os compromissos ora estabelecidos, 

comprometendo-se a cumpri-los, na forma estabelecida neste Contrato e na 

legislacao aplicável, sob penã de infração contratual sujeita ao pagamento de perdas 

e danos a Parte prejudicada. 

7.2.- As obrigaçôes e direitos decorrerites deste Contrato nâo poderâo ser cedidos ou 

transferidos a terceiros, salvo mediante prévia e expressa anuência de todas as 

Partes. 

7.3.- Os casos omissos decorrentes da execucâo ou inexecução deste contrato, 

serão resolvidos através de aplicação das disposiçOes legais identificadas neste 

Contrato, bern ainda do Côdigo Civil e, as constantes do Côdigo de Defesa do 

Consumidor, principalmente no que tange as garantias do serviço. 

7.4.- A abstençâo de qualquer das Partes do exercicio de qualquer direito ou 

faculdade assegurados por lei ou por este Contrato, ou eventual tolerância corn o 

atraso no cumprimento de qualquer obrigacão ora pactuada, não configurará novação 

e nem constituirá precedente relativo a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 

/	 6/8 
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ItE31 
7.5.- As Partes comprometem-se a manter o mais absoluto sigilo e a nâo transmit 
direta ou indiretamente, a quem quer que seja, em qualquer época, mesmo após a 
extinção do presente Contrato, toda e qualquer informacao sobre o teor deste 
Contrato, segredos comerciais, conhecimentos técnicos ou estratégicos a que 
venham a ter acesso, ou que Ihes tenham sido confiados em razão do cumprimento 
do presente Contrato, comprometendo-se, ainda, a não permitir que nenhum de seus 
funcionários faca uso de tais informaçôes. 

CLAUSULA OITAVA - FORO: 

8.- As partes elegem o Foro Central da Cidade e Estado do São Paulo como 
competente para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste Contrato, corn 
expressa renüncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

E assim, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente Contrato em 
2 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo. 

São Pau	 2015. 

	

Rui Goethe da Costa4alcao 	 Márcio qsta Macedo Presiden5

	

	 Secretário NalionaI de Finanças e 

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETIO NACIONAL 
CONTRATANTE / 

PANDORA INF9MATICA LTDA 
.por Luiz Eduardo Hideo Hirano 

CONTRATADA 

2. 

Name: Loi	 .	 pOr	 Nome: 
RG:	 RG: 
CPF:	 CPF:

7/8 
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i 

PROPOSTA TECNICA E COMERCIAL 
PARA PRESTAçAO DESERVIçO 

PT - Partido dos Trabaihadores 

Sistema de Doação Online 

Rua Major Sertório, 463-6° andar	 (11) 3081-3644 
01222-001 São Paulo -SP 	 BrasH	 www.pandora-una.com.br



Versào: 

Pandra	 1.0 

Data: 19iQ6/2015 . J 

Ref. Proposta de Desenvolvimento e Implantaçao de Sistemas 

Em atencão a vossa consulta, temos o prazer de submeter nossa proposta de prestação 
de serviço para desenvolvimento e implantação de sistema visando a doaçao online ao 
PT. 
Colocamo-nos a sua inteira disposicao para o esciarecimento de quaisquer dávidas 
referentes a soluçao apresentada nesta proposta. 

Desde já agradecemos a oportunidade e gostàriamos de reafirmar nosso interesse em 
estabelecer uma parceria duradoura. 

Atenciosamente,

ro Koflan 

Proposta Cornercial: PRO2OI 5-1014 

Ao 

Partido dos Trabaihadores 

Rua Major Sertôrio, 463-6° andar	 (11) 3081-3644 
01222-001 São Paulo -SP	 BrasH	 www.pandora-una.combr



Versäo: 
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Proposta Coniercial: PRO2O 15-1014	 Data: l9//2O15/ 

Sistema de Doacoes on line 

Objetivo - Permitir doacOes on line ao Partido dos trabaihadores exciusivamente de 

pessoas fIsicas 

Principais Funcionalidades: 

1) Cadastrar doador corn os seguintes dados: 
• Norne 
• Sexo 
• CPF 
• Docurnento de Identidade - nao obrigatorio 
• Organismo Ernissor do Docurnento não obrigatorio 
• CEP 
• Estado 
• Cidade 
• Logradouro 
• Nurnero 
• Complernento do Endereco 
• Email 
• Telefone não obrigatOrio 
Fazer as seguintes consistências alérn da obrigatoriedade das inforrnaçOes: 

1. Verificar dIg ito de controle do CPF 
2. Verificar se CPF consta na base de dados dos filiados ao PT 
3. Validaçao de Norne X CPF (contrato corn Serasa ou qualquer outra empresa 

diretamente corn PT) 
4. Validar se parte do nome cadastrado bate corn norne do titular do cartão 
5. Consultar CEP online e sugerir dados do endereco 

2) Cadastrar doação corn os seguintes dados: 
• Escolha de valor ou perrnitindo outro digitado na hora corn limite mInirno 
• Escolha de forrna de pagarnento entre: 

o Débito 
o Crédito 

Rua Major Sertório, 463-6° andar	 /(1 1)	 1-3644 
01222-001 São Paulo -SP	 Brasil	 www.pandora.ána.com.br
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Proposta ornercial: PRO2O 15-1014 

o Boleto

Se Crédito pedir as seguintes informacoes 
o Nome Grafado no cartão 
o Nümero do Cartäo 
o NUmero de seguranca 
o Data devalidade 
o Bandeira do cartão 

Se Débito pedir as seguintes inforrnacOes 
o Escolha do Banco 
o InformacOes adicionais

3) Inferface corn a Cielo para Validar on line a doação ou não 

4) Interface corn a Cielo para importar Os repasse financeiros da Cielo para o PT 
e os chargeback 

5) Interface corn a Banco do Brasil para registrar boleto 

6) Interface corn o Banco do Brasil para importar boletos pagos 

7) Dig itar Lote de Recibos 

8) Gravar log de todas as doacoes e tentativas de doaçoes 

9) Relatórios e/ou Consultas 
Cadastral de doacOes 
Recibos disponIveis 
Totals por Estado de moradia 
Totals por perlodo 
Tentativas de doacOes corn valor menor que o minirno 

Rua Major Sertôrio, 463 - 6° andar	 (11) 381-3644 
01222-001 São Paulo -SP	 Brash	 www. pandora-qtia.corn. br 
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Sisternas do Inforrnaçäo

Verso: 

1.0

OR 

Proposta Comercial: PRO2O 15-1014	 Data: 1 9/6/20,.J 

Devido a urgencia de implantacao dos sisternas propornos a entrega em duas etapas 

Etapa 1: 
Prazo: Um mês apos o aceite desta 
Itens contemplados: 

• Cadastrar doador corn os seguintes dad Os: 

• Cadastrar doacao somente para cartão de crédito, débito e boleto 
• Inferface corn a Cielo para Validar on line a doacao ou nao 
• Gravar log de todas as doacOes e tentativas de doacOes 
• Relatôrios e/ou Consultas 

o Cad astral de doacoes 

Etapa 2: 
Prazo: Dois meses apOs o aceite desta 
Itens contemplados: 

Dernais itens do projeto 

Composicao: 

1) Urn valor fixo de R$ 30.000,00 (trinta mu reais) para custear todo o 
desenvolvimento do software e que poderá ser pago em 3 parcelas iguais de R$ 
10.000,00 conforme negociaçao contratual. 

As atividades fora do escopo desta proposta serão cobradas rnediante planllha de 
apropriacao de horas no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para horas de 
programacao, treinarnento e R$ 180,00 (cento e oitenta reais) para atividades de análise 
de sisternas. 

Da mesma forma, a realização de qualquer outra atividade destinada ao gerenciamento, 

Rua Major Sertorio, 463— 6° andar	 (11) 3081-3644 
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•coordenação ou manutenção da ferramenta apOs a sua entrega, serão faturadas a ordem :p5 
(cinco por cento) de todas as doacoes efetuadas apOs a irnplantacao do sistema, sendo 
cobradas todo dia 25 subsequente e considerando a base de cálculo de dois meses de 
doacOes ocorridas. 

4. REQUSITOS TECNOLOGICOS 

Linguagem de prograrnacao: PHP 5.5 

Banco de dados: Postgresql 9.3 

Servidor: Linux Ubuntu 14.04 

Hospedagem: Amazon administrado pelo PT 

5.TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

A Contratada e o Contratante envolvidos neste documento comprometem-se a 
guardar sigilo absoluto relativo a todas as informacoes, dados técnicos, processos, 
procedirnentos, cálculos de natureza técnica e administrativa de que tomarem 
conhecirnento, direta ou indiretamente, em razão deste(s) documento(s), bern como corn 
relacao a todos os resultados, ou seja, todos os estudos, projetos, desenhos, tecnologias 
e outras inforrnaçOes transmitidas entre Si, obrigando-se em não divulgar, a qualquer tItulo 
ou forrna, e a ernpregar os melhores esforços para impedir que outros o facarn, salvo corn 
autorizacao por escrito das partes. 

OBRE A PANDORA-UMA 

Ao longo de seus vinte e cinco anos de experiência a PANDORA é uma ernpresa 
que oferece soluçOes de tecnologia na area de informática. 

0 principal objetivo da Pandora é irnplementar sisternas eficientes para a gestao 
administrativa, financeira e polItica das entidades sem fins econôrnicos. Os sistemas da 
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Pandora são adaptados e parametrizados de acordo corn os objetivos e necessidr1 
cada entidade, facilitando assim o controle de dados e inforrnaçOes internas e externas. 

Atualmente a Pandora trabalha corn diversas entidades de todas as bases. 
Procura atender todos os clientes de forma igualitaria e satisfatória, trazendo os 
resultados e controles ideais de que todos buscarn, gerando economia, agilidade e 
aurnento de receita, e, especialmente no apoio a transformacao social. 

Sornos urna Empresa que se preocupa corn a qualidade dos servicos prestados e 
corn a construcao de relacoes duradouras corn os nossos Clientes, Parceiros e 
Fornecedores. 

07.SERVIc0S DA PANDORA-UMA 

Gestão de Projetos de TI; 
> Fàbrica de Software - Desenvolvimento de sisternas personalizados 
> Irnplantacao e desenvolvimentos de sisternas; 
> Manutençao e atualizacao dos sistemas 
> Treinamento; 

Consultoria e Projetos. 
Desenvolvirnento de Intranet e portais 

Rua Major Sertôrio, 463— 6° andar 	 (11)/3081-3644 
01222-001 São Paulo -SP	 Brasil	 www.pandorfunacombr
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REF.: ACEITE DA PROPOSTA N° PR02015-1014 

o Partido dos Trabaihadores concorda corn as condiçOes técnicas e cornerciais da 
referida proposta e autoriza desde já 0 inicio dos servicos descritos na mesma, bern corno 
a cobranca dos encargos referente a proposta. 

Local de entrega e lnsta(acao do sisterna: endereço acirna do Partido dos Trabalhadores. 

De Acordo em 03.07.2015 

PANDORA- ca Ltda
Contratale 
Partido Yos Trabaihadores - Diretório 
Nacionél 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAcAO DE SERVIçOS__________ 
I0L1 

Pelo presente instrumento particular de Contrato, de urn lado, 0 PARTIDO OS 
TRABALHADORES - Diretorio Nacional, corn sede administrativa e financeira na Ra, 

Silveira Martins, 132, Cidade e Estado de Sâo Paulo, CNPJ n° 00.676.262/0002-51 e 
lnscriçâo Estadual Isenta, por seu Presidente Rui Goethe da Costa Falcäo, CPF 
614.646.868-15 e seu Secretáno Nacional de Finànças e Planejamento Márcio Costa 
Macedo, CPF 506.258.705-06, doravante denominado simplesmente de PT ou 
CONTRATANTE e, do outro lado, a PANDORA INFORMATICA LTDA, corn sede a Rua 
Major SertOrio, 463 - :60 andar, SP - CaptaI, C.N.P.J. 64.825.177/0001-00, representado por 
Luiz Eduardo Hideo Hirano, RG 5.521.387, CPF 686.206.838-53, aqui denominado de 

PANDORA ou CONTRATADA, tern justo e mutuarnente aceito por si e seus sucessores, as 
seguintes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.-A PANDORA realizará para o PT servicos de manutençao evolutiva, suporte e 
gerenciamento no sistema informatizado de propriedade do CONTRATANTE, que é 

utilizado para a arrecadacâo de recursos exclusivamente de pessoas fisicas pela Internet. 

It- 0 conjunto dos serviços supracitados, serão executàdos de modo que sejam 

experimentadas as manutençOes e acompanhamentos dentro do padrao esperado para a 

funcionalidade, eficácia da ferramenta e observância ao ordenarnento juridico vigente, dentro 

d'uma carga horária contratual limitada a 4 h/ mês (quatro horas por mês) de trabaiho, 

CLAIJSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECuçA0 DOS SERvIçOS: 

2.- A especificaçao das etapas, outras responsabilidades e prazos para a execuçao de cada 

urns das tarefas de manutençâo, serâo definidas de comum acordo junto a Coôrdenaçao do - 

CONTRATANTE, tendo, todavia, como data inicial o dia 03 de agosto de 2.015. Para a 

consecução das referidas tarefas, as partes poderâo consignar relatórios corn as atividades a 

serem observadas.	 /fl
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBR1GAcOES DA PANDORA:

1. s1iPr9ciL1 

3.- A PANDORA se compromete, dentro da carga horána fixada no objeto, a prest Os	 9 1 
serviços de acordo corn as methores técnicas, visando assegurar a funcionatidad_do 

software de acordo corn as seguintes tarefas: 

• Manutençao evolutiva de sistema: 0 objetivo e promover adequação as novas 

técnicas, funcionatidades do software ou necessidades do CONTRATANTE. A 

manutençâo de irnp!emeritação ou evoluçao poderá ser originada por sohcitaçao do 

CONTRATANTE ou da CONTRATADA. 

• Suporte aos usuâ.nos: Inclul a geraçâo de relatórios e outros serviços que tocam o 

presente. A contagem das •horas de suporte nao será acrescida. pelo tömpo 

necessáiio para designaçâo do consultor, nern o tempo correspondente ao 

deslocamento do mesmo ao local deprestaçao de suporte. 

Atendimento e treinamento nas dependéncias do CONTRATANTE; 

• Assisténcia técnica permanente em horário comerciat por help-desk, correio eletrônico 

ou via web site: 0 atendimento via Internet ou registro de chamados devem ser 

efetuados par pessoas que forarn treinadas e habilitadas para operar a software, 

sendo indispensávet a identificação da pessoa responsâvel pela comunicaçâo e uma 

correta descnçâo da situaçao. 

3.1.- A PANDORA, seus prepostos e técnicos se comprometem a utilizar quaisquer 

inforrnaçóes elou documentos obtidos do PT, ou proporcionados por este, para fins 

exciusivos de cumpnrnerito dos servicos ora contratados, sob toda condiçao do mais alto 

grau de lisura, idoneidade, demonstrando competência e diligência na administraçâo dos 

serviços.	 - 

32- A PANDORA assume, também, inteirà responsabilidade sobre a admissão e direçao de 

pessoal adequado e capacitado de que necessitar para a execuçâo dos servicos 

contratados, correndo por sua conta exciusiva, todos os encargos e obrigaçôes de ordem 

trabalhista, tnbutária, previdenciária e civil, bern como tod .o e qualquer tributo 

os servicos prestados.
#1 
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3.3.- A PANDORA será responsável, outrossim, direta e integralmente pelo pagamento de 
salários e remuneracoes de seus profissiortais e empregados, que em hipôtese 
poderao pleitear em face do PT quaiquer vinculo de riatureza contratual, em especial de 	 o 
natureza trabalhtsta. Caso o PT venha a ser acionado judicialmente devido a hipóteeemcJ 
tela, a PANDORA deverà adotar todas as medidas no sentido de afastar sua 
responsabilidade, ou promover a reparaçao ao Partido. 

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAçOES E RESPONSABILIDADES DO PT: 

4.-Cabe ao PT designar, desde o iniclo das atividades, urn representante seu, responsável 
pelo acornpánhamento das.tarefas previstas no incluso instrumento. 

4.1 .-Sempre que urn representante se afastar ou for afastado de tais atnbuiçoes, compete ao 
PT nomear, o mais rápido possivel, urn outro responsável. 

4.2.-O PT deverá zelar pela adequada operaçao dos sistemas, de acordo corn as 
especificaçoes, normas e instruçôes distnbudas e ministradas pela PANDORA. 

4.3.-O PT deverá responsabilizar-se pela qualidàde dos dados alimentados nos sistemas. 

CLAUSULA QUINTA - DAS PRERROGATIVAS: 

5.- A PANDORA ministrará aos usuários do DiretÔrio Nacional do PT em São Paulo 
treinamento especializado envolvendo aspectos técnico-operacionais. 

5.1 .-O PT tern direito, durante toda a fase de manutenção do sisterna, a acompanhamento 
técnico. 

5.2.- Trabalhos que estejam exciuldos do âmbito da prestaçao de serviços, e que sejam do 	 - 
interesse do PT, podem ser discutidos entre as partes e, se for o caso, constituir-se uma 
prestação de serviços complementar. 	 - 

CLAUSULA SEXTA -DA VIGENCIA: 
6. Este contrato terá vigéncia de 12 (doze) meses, corn inicio em 03 de Agosto de 2.015 e 
término em 02 de Agosto dé 2.016, renovando-se automaticarnente, por Per.dosi , ais e 
sucessivos de 12 (doze) meses 	 I
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CLAUSULA SETIMA - DA LIMITAcA0 DE RESPONSABILI DADE:

t1iL1 
7.- A PANDORA -rlâo assume nenhuma responsabilidade por eventuais danos finan4ros, 431 
causados ao PT pelo uso indevido dos sisternas objeto deste contrato.	 _J 

7.1.- A introdução de quaisquer rnodificaçâes ou acréscirnos no sisterna por terceiros, sem o 
consentimento formal da PANDORA, desobriga a mesma do cumprimento parcial ou mesmo 
integral deste contrato, podendo, no limite, rescindi-lo. 

7.1.1.- N-a condicâo do item acima, a PANDORA não sara responsável pelos serviços qua 
forem necessános pars repor 0 sistema nas condicaes originais de operaçâo. 

CLAUSULAOITAVA -DO PREc0: 

8. 0 preço certo e ajustado para Os serviços contratados de manutenção evolutiva, suporte 
e gerenciamento de sisterna e de: 

8.1. R$ 500,00! mês (quinhentos reals mensais) relativos a 4 h/mês (quatro horas por mês) 
de serviços técnicos e, 

8.1.2. mais 5% (cinco por cento) sobre o valor total efetivamente captado através da 
plataforma, tomando como base o periodo de dois meses inteiros - que será apurado 
através de relatOrio neste sentido. 

CLAUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE: 

9.- 0 pagamento do valor previsto na dáusula'8.1. será realizado todo dia 15 (quinze) de 
cada més subsequente a prestacao dos serviços. Este- valor poderá set corrigido palo 
Indice de preços ao consumidor amplo (IPCA) do IBGE, a cads 12 meses de vigência, 
contados da implantaçao da respectiva manutençao, ou seja, a partir e inclusive de 
03.08.201 5; e,

p 
9.1.- 0 pagamento devido pela Cláusula 8.1.2. será apurado considerando o movimento de 
dois meses inteiros e faturado pars todo dia 15 (quinze) de cada més subsequente - cujo 
pnmeiro vencimento é 15 de'Outubro -de 2.015 (relativo so movimento de agosto e setembro) 
e assim sucessivarnente.

---.--.--	 ----.-.--
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9.2.- Os pagamentos devidos a titulo da rubrica citada acima serão realizados através de 
transferência bancária diretamente na conta da CONTRATADA, ou ainda mediante 
podendo, corn exceçâo do item 8.1.2. ser antecipado considerando sempre a totalade 4 '3 2 1 
devida, coriforme 0 cronograma orçamentáno do CONTRATANTE, ou as tratativas q4e se 
consolidarem no dimanar da prestaçâo em teta. Os pagamentos citados, em qualquer caso, 
serão efetivados mediante apresentaçâo antecipada de notas fiscais ou outros documentos 
permitidos pela legislaçao em vigor, por parte do CONTRATADO, corn prazo rnInimo de 07 
(sete) dias iiteis de cada urn dos vencimentos estipulados. 

CLAUSULA DECIMA - DOS SERVIOS ADClONAJS: 

10.-Os serviços adicionais fora do escopo do presente confrato, ser-âo definidos e atribuidos 
de comum acordo, devendo ser apropriados em planilha própria, cobrados a parte e 
faturados, mensalmente, por hora técnica ou deslocamento, coriforme valores vigentes, 
sendo que, nesta data, esses valores são de R$ 130,00 (cento e trinta reals) e R$ 180,00 
(cento e oenta reals), e correspondem respectivamente aos serviços operacionais 
(programaçao e atendimento) e de ariálise (sisternase processos-) e serào corrigidos em 03 
de Agosto de cada ano pelo indice de preços ao consumidor amplo (IPCA) do l-BGE, no 
perIodo de 12 (doze) meses anteriorés. 

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA- DAS ALTERAçOEs: 

11.-Quaisquer modificaçaes que afetem os termos, -condiçOes ou especificaçoes do 
presente contrato deverão ser objeto de alteraçâo por escrito, corn anuência das partes. 

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DA QIJEBRA CONTRATUAL E DAS MULTAS: 

12. - As partes poderão rescindir este Contrato quando houver o descumpnmento de 
qualquer de -suas cláusulas ou disposiçOes, não sanadas no prazo de ate 5 (cinco) dias 
corridos, contados de notificaçao expedida por qualquer expediente, especialmente via e-mail 
corn teor especifico de "Notificagao". Neste.caso, a parte inadimplente será responsável pelo 
pagamento de multa compensatória de 10% sobre o valor total deste contrato, calculados 
corn base no item 8.1 .- elidindo da base de cálculo os valores ja pagos pot força deste 
instrumento e o montante variável do item 8.1.2. 	

ç) 
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12.1 .-Será considerado causa para rescisâo e imputação da mutta acima, sem prejuizo de 
outras hipóteses previstas em lei: 

a) Desidia ou negligencia da CONTRATADA, no cumprimento de suas obrigaçoes; 	 J 
b) Prática de atos pela CONTRATADA que importem em descrédito do 

CONTRATANTE; 

C) Mora por mais de 15 (quinze) dias ininterruptos do CONTRATANTE; 

d) Se este contrato vier a ser proibido por disposiçâo legal ou regulamentar; 

e) Se, contra a CONTRATADA for movida açao judicial decorrente •dos serviços 
estabelecidos neste instrUmento; 

f) Ruptura imotivada, sem observância do prazo mInimo estabelecido. 

12.2.- E facultado as partes, porém, a partir do térmirio de vigência inicial deste contratode 
manutencâo, ou seja, 02.08.2.016, promover a resiliçao do presente a qualquer tempo, sem 
q-ue daI decorra qualquer penalidade, bastado para tanto, comunicado prévio de 30 trinta) 
dias. por escrito. 

12.3.- A quebra deste contrato nao afeta as obrigaçôes de pagamento vencidas ou devidas 
•antes da data da rescisâo, que sero apuradas e adimplidas deforrna pro rata ternpore. 

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DA CONFIDENCIALIDADE: 

13.- Fica estabelecida entre as partes CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDADE, a qual obriga 
CONTRATANTE e CONTRATADA, a manter em sigilo todas as informaçaes trocadas por 
qualquer meio, nâo podendo as mesmas serem utilizadas mesmo apos 0 término ou rescisâo 
contratual, sob-pena de incorrer em reparaçâo de danos. 

13.1.- A presente dáusula obriga as partes, seus sucessôres a qualquer titulo, -coligadas, 
controladoras, prestadores de serviços elou fomecedores, bern como seus respectivos 
funcionârios, prepostos e administradores.

VNC2O 15-0M7 
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO DE COMPETENCIA:

so 
14.- As partes elegem 0 foro central da comarca desta capital como unico competent4ara 2' 4 
conhecer e dinmir quaisquer questOes oriundas do presente contrato. 	 t	 _] 

E por estarem assim justos e contratados, os representantes legais das partes firmam o 
présente contrato em duas (2) vias para quo produzam urn sO efeito. 	 - 

São Paulo, 03 de agosto de 2.015 

Rui Goethe da Costa Falcao	 Man 
Presidente I	 Secretário 

PARTIDO 90S TRABALHADORES - 
CONTRATAN1

Macedo 
de Finanças e 

NACIONAL. 

ANDO 1N1 RMATICA LTDA 
Luiz E	 o Hideo Hirano 
CNPJ: 64.825.17710001-00 

CONTRATADO 

Testemunhas.

1111? 
iLoye -mc 
filOmena Ap. Athanazl to dos Santos 
RG 13.898.284-3

VNC2OJ 5-0547 
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INSTRUMENTO. PARTICULAR DE CONTRATO DE PREsTAçA0 DE SERVIOS 

Pelo presente instrumento particular de Contrato, de urn lado, o PARTIDO DOS 
TRABALHADORES - Diretãrio NacionaI corn sede administrativa e financeira na Rua / 
Silveira Martins, 132, Cidade e Estado de São Paulo, CNPJ n o 00.676.262/:.pi1 
Inscriçâo Estadual Isenta, par seu Presidente Rui Goethe da Costa Fakjao, CPF/	 I 
614.646.868-15 e seu Secretário Nacional de Finanças e Planejamento JoãVacc#i36 I 
Neto, CPF 007.005.398-75, doravante denominado simplesmente de PT e, do oitroJáo&J 
a PANDORA INFORMATICA LTDA, corn sede a Rua Major SertOrio, 463 —6° andar, SP-
Capital, C.N.P.J. 64.825.177/0001-00, representado par Luiz Eduardo Hideo Hirano, RG 
5.521.387, CPF 686.206.838-53, aqui denominado de PANDORA, tern justo e 
mutuamente aceito par si e seus sucessores, as seguintes cláusulas: 

1.DO OBJETO: 

1.1. A PANDORA realizará para o PT serviços de desenvolvirnento, implantação e 
manutenção de sistemas informatizados, utilizados pelo Partido, que serão definidos de 
cornum acordo no escopo contratado para esta etapa. Os sistemas são: 

9 SACE - Controle de arrecadacão de cargos de confiança e eletivos; 
0 SACE WEB - Cadastramento de contribuintes e emissão de boletos; 
0 FIL - Cadastro de Filiados e controle da digitaçâo e confeccão de carteiras (CNF); 
U SISFIL - Processo de filiação e cadastro de diretorios; 

• 0 SISPE 0— Controle do processo de eeicao .direta dos diretrios e onais; 
U SGA - Sistema de controle de acessos; 
U GESET - Controle do processo de eleiçao dos setoriais; 
fi COMUNIDADE PT - Area restritá do site ao filiado, corn sërviços de inforrnaçoes e 

atualização cadastral do prôprio filiado; e, 
U DIRETORIOS E DIRIGENTES - Cadastro de Diretónos e Dirigentes. 

Os serviços são classificados conforme descrito abaixo:

I .a) desenvolvimento e implantacão: 

o Desenvolvimento para . adequação as mudanças estatutánas ocomdas no IV 
Congresso Nacional do PT, nos sisternas existentes 

Unificação das bases de dados (Pandora e Politech) em uma Base de Dados 
Corporativa corn as correspondentes alteraçöes nos sistemas. 

o Finalizar desenvolvimento de sistemas corn a adeqUaçao as mudanças 
estatutárias. 

o Desenvolver novo sistema DiretOnos e Dirigentes. 

1.b) manutenção dos sistemas acima: 
o Adequação e meihorias nas funcionaiidades existentes e novas funcionalidades 

dentro do escopo de horas contratadas.

\// 
1.2. 0 detalhamento dos serviços, assirn como Os cronogramas macro de cada etapa, 
estão dispostos no incluso anexo, parte inseparável do presente. 	

I, 

2.DO PRAZO DE EXECUçAO DOS sERvlcos: 	 . 
C062I 2011 
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2.1. A especificaçâo das etapas e fases, responsabilidades e ão ara a êxeuãO de 
cada uma das atividades, serão definidas de comum acordo junto a Coordenação do 
Projeto, tendo, todavia, como data inicial 01 de Dezembro de 2.011 e término ate 30 de 
Junho de 2.013. A partir desta data terá iniclo a fase de manutencao dos sistemas. 

3.DAVIGENCIA: 	 I	 / I 
/237 I 

3.1. Este contrato terá vigência de 3 (trés) anos, corn inicio em 01 de DezembroJe 241s I 
e término em 30 de Novembro de 2.014, renovando-se a parte de manutenção, 
automaticamente, por perlodos iguais e sucessivos de 12 (doze) meses. 

4.DAS OBRIGAcOES E GARANTIAS DA PANDORA: 

4.1 A PANDORA se obnga a entregar os servicos de acordo corn prazos estipuiados em 
cronogiama. 

4.2 A PANDORA, seus prepostos e técnicos se comprometem a utilizar quaisquer 
informaçöes e/ou documentos obtidos do PT ou. proporcionados pór este e para fins 
exciusivos de cumprimento dos serviços ora contratados, sob toda condicão do mais alto 
grau de lisura, idoneidade, demonstrando competência e diligência na administráção dos 
serviços. 

4.3. A PANDORA se compromete a prestar serviços continuos e de acordo corn as 
melhores técnicas, visando assegurar nâo so a correção dos problemas apresentados, 
em prazo que deverá obedecer o estipulado entre as partes, mas também assegurar a 
funcionalidade dos aplicativos. 

4.4. A PANDORA assume, também, inteira responsabilidade sobre a admissâp e direção 
de pessoal adequado e capacitado de que necessitar para a execução dos serviços con-
tratados, correndo por sua conta exciusiva, todos os encargos e obrigaçôes de ordem tra-
baihista, tributána, previdenciána e civil, bern cOmo todo e qualquer tnbuto incidente sobre 
os serviços prestados. 

4.5. A PANDORA será responsável, outrossim, direta e integralmente pelo pagamento de 
salários e remuneraçães de seus profissionais e empregados, que em hipótese alguma 
poderão pleitear em face do PT qualquer vInculo de natureza contratual, em especial de 
natureza trabaihista. Caso o PT venha a ser acionado judicialmente devido a hipOtese em 
tela, a PANDORA deverá adotar todas as medidas no sentido de afastar sua responsabili-
dade, ou promover a reparaçâo ao Partido. 

5.DAS OBRIGAcOES E RESPONSABUJDADES DO PT 

5.1 Cabe ao PT designar, desde o inIcio das atividades, urn representante seu, 
responsável pela coordenaçâo da implantacão do projeto. 

5.2 Sempre que urn representante se afastar ou for afastado de tais atribuiçôes, compete 
ao PT nomear o mis rápido possivel, urn outro responsáveL 

5.3 0 PT deverá zelar pela adequada operacão dos sistemas, de acordo corn as 
especificaçOes, normas e instruçöes distnbuIdas e ministradas pela PANDORA. 

5.4 0 PT deverá responsabilizar-se pela qualidade dos dados alirnentados nossistemas. 

6.DAS PRERROGATIVAS
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6.1 A PANDORA ministrará aos usuários do D,retOrio Nacional do PT em São Paulo 
treinamento especializado - de acordo corn o prazo supra refendo -, envolvendo aspectos 
técnico-operacionais. 

6.2 0 PT tern direito, durante as fases de implantação dos produtos, a urn 
acompanhamento técnico.

I1PL sjp Io EWL1 
6.3 Trabalhos que estejarn excluIdos do âmbito da prestaçâo de serviços, e qu4ejam d'8 
interesse do PT, podem ser discutidos entre as partes e, se for o caso, constit4iir-se u^a 
prestacao de serviçôs complementar. 	 _____________ 

7.DA LJMITAçAO DE RESPONSABILIDADE 

7.1 A PANDORA não assume nenhurna responsabilidade por eventuais danos 
financeiros, ou de qualquer outra espécie, causados ao PT pelo uso indevido dos 
sistemas objeto deste contrato. 

7.2 A introdução de quaisquer modificaçöes ou acréscirnos no sisternapor terceiros, sem 
o consentimento formal da PANDORA, desobnga a mesma do cumprirnento parcial ou 
rnesrno integral deste contrato, podendo, no limite, rescindi-lo. 

7.3 Na condiçâo do item acima, a PANDORA não será responsável pelos serviços que 
forem necessários para repor 0 sistema nas condicöes originals de óperação. 

8.DO PREO 

8.1. 0 preço certo e ajustado para Os serviços contratados relativos ao Item 1.a) de 
desenvolvimento e irnplantação e de R$ 1.120.000,00 (hum milhão, cento e vinte mu 
reals); 

8.1 .1. Na fase de desenvolvimento e irnplantaçao, serão disponibilizadas 176 h/rnês 
(cento e setenta e seis horas por mês) de análise; e, 440 hI rnês (quatrocentos e quarenta 
horas por més) de operacionais. 

8.2. 0 preço certo e ajustado para os serviços contratados relativos ao Item 1.b) de 
manutenção dos sistemas, é de R$ 21.944,00 (vihte mit e novecentos e quarenta e 
quatro reais) mensais; 

8.2.1. Na fase de manutenção, serão disponibilizadas 180 h/ rnês (cento e oitenta horas 
por mês), apropnadas e iriformadas em relatóno mensal. 

9.DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

9.1. 0 pagamento do valor previsto na cláusula 8.1 será feito da seguinte forma: 2 
parcelas de R$ 60.000,00 (sessenta mu reals) corn vencimentos em 20 de Dezembro de 
2.011 e 20 de Janeiro de 2.012; 2 parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mu reals) corn 
vencimentos em 20 de Fevereiro de 2.012 e 20 de Marco de 2.012; e, 15 parcelas de R$ 
60.000,00 (sessenta mu reais) corn vencimentos mensais e sucessivos a partir de 20 de 
Abril de 2.012. 

9.2. 0 pagamento devido pela Cláusula 8.2. será realizado todo dia 20 de cada més - 
cujo pnmeiro vencimento é 20 de juiho de 2.013 - e, será comgido pefo mndice de preços 
ao consumidor amplo (IPCA) do IBGE, a partir de 12 meses, contados da implantaçao da 
.respectiva manutenção, ou seja, a partire inclusive de 01 .07.2013. 	 A 
10.DOS SERVIOS ADICIONAIS

VNCO62/ 201! 

/



14. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDADE '9 vWnic1 (1!

10.1. Os servicos adicionais fora do escopo do presente contrato, serâo definidos e 
atnbuidos de cornum acordo, devendo ser apropriados em planilha própna, cobrados a 
parte e faturados, mensalmente, por hora técnica ôu deslocamento, conforme valores 
vigentes, sendo que, nesta data, esses valores são de R$ 90,00 (noventa reals) e R$ 
130,00 (cento e trinta reals), e correspondem respectivamente aos serviços operacionais 
(programacão e atendimento) e de anáhse (sisternas e processos) e serão corripssá 
DEZEMBRO de cada ano pelo Indice de precos ao consumidor amplo (IPCA) do BGE, p6 
perfodo de 12 (doze) meses ante nores. 	 / 239 

11.DAS ALTERAcOES 

11.1. Quaisquer modificaçOes que afetern os termos, condicöes ou especificaçOes do 
presente contrato deveräo ser objeto de alteracão por escrito, corn anuência das partes. 

12.DA MORA NO PAGAMENTO 

12.1. A mora no pagamento de qualquer parcela prevista neste contrato sujeitará o PT ao 
pagamento do principal, atualizado monetariamente pelo IGPMIFGV, acrescidos de juros 
moratOrios ora fixados em 1% (urn por cento) ao mês, calculados pm rata tempore, rnulta 
moratória de 2% (dois por cento), independente do tempo decorrido, incidentes sobre o 
total do débito em atraso. 

13. DA RESCISAO CONTRATUAL E DAS MULTAS 

13.1. Na hipOtese de inadimplência do PT quanto ao pagamento das parcelas ajustadas 
neste contrato e não regularizando nos 15 (quinze) dias seguintes a data do vencimento, 
a PANDORA poderá rescindir a contrato, mediante notificaçâo extrajudicial corn efeitos 
rescisOrios imediatos, salvo anuência expressa da PANDORA quanta a extensão do 
prazo para quitaçâo do débito. Persistindo a inadimplência, Os sistemas aplicativos já 
instalados e pagos serâo de propnedade do PT, näo cabendo, qualquer obngação da 
PANDORA em dar continuidade ao suporte, nem a fornecer atualizaçães das versöes dos 
mesmos. 

13.2. 0 descumprimento de quaisquer das cláusulas previstas neste contrato e seus 
anexos, exceto a cláusula 12.1, implicará àquele que der causa o pagamento a favor da 
parte inocente de uma multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da ültima 
mensalidade. 

13.3. 0 presente Contrato poderá ser rescindido independentemente de prazo, por 
qualquer das partes, mediante o pagamento de uma multa no valor de 20 % (vinte por 
canto) sabre o valor total deste contrato, excluindo da base de cálculo Os valores ja pagos 
por força deste instrumento. 

13.3.1. E facultado as partes, porém, a partir da implantação da manutencao, ou seja, 
30.06.2013, promover a rescisâo do presente a qualquer tempo, sern que daI decorra 
qualquer penalidade, bastando para tanto, cornunicado prévio de 90 (noventa) dias por 
escrito. 

13.4. A rescisão deste contrato não afeta as obngacaes de pagamento vencidas ou 
devidas antes da data da rescisão, nem prejudica o diréito da parte inocente de obter 
perdas e danos pelo descumprimento do contrato, respeitado o disposto na cláusula 7 - \ / 
DA LIMITAçAO DE RESPONSABILIDADE. 



CONTRt' A 

14.1. Fica estabelecida entre as partes CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDADE, a qual 
obnga CONTRATANTE e CONTRATADA, a manter em sigilo todas as informaçôes 
trocadas por qualquer meio, não podendo as mesmas serem utilizadas mesmo após o 
término ou rescisão contratual, sob pena de incorrer em reparacao de danos. 

14.2. A presente cláusula obnga as partes, seus sucessores a qualquer titulo 
controladoras, prestadores de serviços e/ou fomecedores, bern como seus 
funcionários, prepostos e administradores. 

15. DO FORO DE COMPETENCIA 

15.1. As partes elegem o foro central da comarca desta capital como ünico competente 
para conhecer e dirimir quaisquer questães onundas do presente contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, os representantes legais das partes firmam o 
presente contrato em duas (2) vias para que produzam urn sO efeito.

40 

Sao Paulo, 23 

Rul Goethe da Cosi 
Presidente 

PARTIDO

de 2011 

alcão Joao Vaccari Neto 
Secretário Nacional de Finanças e 

Planejamento 
TRABALHADORES - DIRETORIO NACIONAL 

CONTRATANTE 

NDORAH'IFORMATICA LTDA 
Luiz Eduardo Hideo Hirano 

CNPJ: 64.825.177/0001-00 

Testemunhas. 

I 

Nome: Neide Regina Panzi 

CPF: 010.335.108-66
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Pand'ra. 
Somando Conhecimento 

'
_J 

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestação de serviços que entre si 

fazem: 

De urn lado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT pessoa jurIdica de direito 

privado, corn sede administrativa e financeira na Cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Rua Silveira Martins, n° 132, Centro, CEP: 01019-000, inscrito no CNPJ sob 

n° 00.676.262/0002-51, e em Brasilia - DF, no SCS Quadra 2 bloco C n° 256 ed. Toufic 

- CNPJ: 00.676.262/0001-70 neste ato por seu presidente RUI GOETHE DA COSTA 

FALCAO, brasileiro, casado, jornalista, titular da cédula de identidade RG n° 3171369 

SSP/SP e inscrito no CPF/MF n° 614.646.868-15 e pelo Secretário de Finanças e 

Planejamento MARCIO COSTA MACEDO, brasileiro, casado, biólogo, titular da Cédula 

de Identidade RG n° 3.052.226-9 SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob n° 506.258.705-06, 

doravante para os fins e efeitos deste denominado simplesmente CONTRATANTE e, 

De outro lado: PANDORA INFORMATICA LTDA, corn sede a Rua Major Sertório, 463 - 

6° andar conj. 61, SP-Capital, C.N.P.J. 64.825.177/0001-00, representado por Luiz 

Eduardo Hideo Hirano, RG 5.521.387, CPF 686.206.838-53, aqui denominado de 

PANDORA ou CONTRATADA, tern entre si justo e acertado o disposto nas cláusulas 

seguintes que mutuamente se outorgam e aceitam, a saber: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.- Prestaçao de serviços consistente na criaçâo, programação e desenvolvirnento de 

software ao CONTRATANTE que permita facilitar e integrar a arrecadaçao da 

comunidade do Partido dos Trabaihadores. Principais funcionalidades:
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Somando Conhecimento 

Sisterna SAGE Comunidade: 

a) Reformular o login de acesso aos sistemas em geral, criando uma bar corn 

atalhos para os sistemas pertinente ao usuário logado; 

b) Cadastro de usuário, permitindo cadastrar via Facebook ou não; 

c) Permitir login via Facebook; 

d) Permitir manter conectado (nao precisar se logar sempre); 

e) Extrato de contribuiçôes; 

f) Extrato para IR; 

g) lmpressão de boletos; 

h) Alterar valor de salário; 

I) Editar valor e vencimento do boleto antes de imprimi-lo; 

j) Informar dados de cargos e salários pars SACE local aprovar e incluir a 

contribuicão; 

k) Negociar dividas, dentro dos parâmetros pré-estabelecidos 

Sistema SACE WEB: 

a) Permitir que a instância solicite inclusão de contribuinte corn dados de salário, 

cargo, dia de vencimento, etc.; 

b) Alterar dados cadastrais e financeiros de contribuintes de cargos e filhado 

pad rão; 

c) Negociar dIvidas dentro de parémetros pré-estabelecidos; 

d) Consulta de inadimplentes e suas dIvidas separados por tipo de contribuiçao 

(Dirigentes/Confianca, Eletivo e Filhado Padrao); 

e) lmpressâo de boletos; 

f) Envio de boleto por e-mail para fihiado e/ou DM/DZ de acordo corn a instância da 

senha; 

g) Geraçâo de PDF de boleto em background garantindo performance; 

h) Permitir que todas as consultas tenham salda em Excel, CSV e PDF; 

I) Consultas/Relatórios: valores pendentes para repasse; contábil de repasses 

realizados; gerencial de arrecadaçao e distribuiçao nacional, estadual e 

municipal de acordo corn a instância da senha e melhoria dos relatOrios atuais. 
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Sistema do Chat: 

a) Chat multi-sistemas (Doacâes, Comunidade, SAGE WEB); 

b) Fila de atendimento, de acordo corn o assunto e região. 

1.1.- Para meihor alumiar a Contratação quo ora se firma, fica fazendo parte, como se 

neste estivesse transcrito, a proposta comercial aprovada e disponibilizada pela 

CONTRATADA de n° PR02015-1 116. 

1.2.- Os Softwares, que serâo produzidos pela CONTRATADA em consonância a 

inclusa proposta comercial, serão entregues ao CONTRATANTE corn todos os codigos 

fonte e direitos a ele imanentes, passando este a condicao de titular dos direitos 

respectivos, estando, portanto, protegido pelas disposicôes da Lei ordinária n° 9.609 de 

19 de fevereiro de 1998; 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 e, pelos demais 

ordenamentos relativos a direitos autorais e do propriedade intelectual, no que couber. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUQAO DOS SERVIOS E FUNCIONALIDADES 

ESPERADAS: 

2.- 0 conjunto dos serviços supracitados, serão realizados do modo a permitir ao 

CONTRATANTE através daferramenta a ser disponibilizada 0 adequado e escorreito 

controle de suas atividades. 

2.1.- Independentemente dos servicos atribuldos a cada uma das Partes, atuarâo 

sempre em parceria e mediante colaboracôes mütuas, em conformidade corn o espInto 

contratual ora estabelecido e corn vistas ao alcance dos objetivos firmados. 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO: 

3.- 0 presente Contrato é firmado de acordo corn o prazo estipulado par: ____ 

Esta pagina é parte integrante do Contrato de Prestac&o de Servicos 
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UPE	 J1Tcij desenvolvimento e entrega da ferramenta: 	 / i 

'45I > Data Inicialdoprojeto:21/09/2015 	 / 
SACE COMUNIDADE: 2,5 meses apos o inIcio 

SACE WEB módulo I: 4 meses apos o inIcio 

> SACE WEB módulo II: 5 meses após o inIclo 

> Sistema de CHAT: 6 meses apos o inIcio 

3.1.- Considera-se entregue o serviçô após o esgotamento dos testes de consistência e 

validaçâo, que demonstrem ao CONTRATANTE a segurança e funcionalidade 

esperada na referida ferramenta. As partes poderão consignar através de relatório, a 

etapa que ateste a conclusâo e/ou entrega dos trabaihos. 

CLAUSULA QUARTA - PAGAMENTOS: 

4.- Em acatamento aos servicos aqui estabelecidos, o CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA, a importância total de R$ 96.000,00 (noventa e seis mu reais), em 6 

(seis) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reals) cada 

uma, sendo o primeiro vencimento para o mês de setembro de 2015. 

4.1.- Os pagamentos devidos a tItulo da rubrica acima serão efetivados através de 

transferência ou depósito bancário, diretarnente na conta da CONTRATADA - o que em 

qualquer hipótese estará condicionado a apresentaçao antecipada, de 0 .7 (sete) dias, 

da Nota Fiscal de Serviços, seguindo os procedimentos operacionais passados pelo 

CONTRATANTE a CONTRATADA. 

4.2.- 0 CONTRATANTE descontará e/ou reterá na fonte os impostos e contribuiçöes 

devidos a cargo a CONTRATADA, em razâo dos serviços prestados quando assim for 

determinado pela legislaçao pátria, recolhendo em conformidade corn a legislacao em 

vigor e efetuando o pagamento da importância liquida.

4/8 
Esta pagina é parte integrante do Contrato de Prestag&o de Serviços

celebrado entre Pandora a PT em Setembro de 2015



Pandvra 
Somando ConhecifllefltO 

CLAUSULA QUINTA - RESCISAO: /'246 

5.- Sem embargo da vigência atribuIda, o CONTRAThNTE poderá rescindir 

Contrato quando houver o descurnPrimeflto de qualquer do suas cláusulas ou 

dsposicöeS, nâo sanadas no prazo de ate 10 (dez) dias corridos, contados de 

notificacâO expedida por qualquer expediente, especialmente via e-mail. Neste caso, a 

CONTRATADA será responsável polo pagamento de multa compensatória de 10% 

equivalente ao ültimo valor desembOlSado pelo GONTRATANTE, quo deverá ser pago, 

ate o Ultirno dia ütil do môs correspondent e a rescisâO, sem prejuizo das perdas e 

danos 

5.1.- Será considerado causa para rescisãO irnediata: 

a) Desidia ou negligencia da CONTRATADA, no cumprimentO de suas obrigacãeS 

b)
Prática de atos pela CONTRATADA que importem em descrédito do 

cONTRATANTE; 

c)se este contrato vier a ser proibido por disposicãO legal ou regulamefltar 

d) se 
contra a CONTRATADA for movida açâo judicial decorrente dos servicoS 

estabelecidOs neste instrumento, 

5.1.1- Em caso de quebra, ainda, a CONTRATADA ficará obrigada a entregar todos os 

códigos-fonteS e demais arquivoS ate o momento produzidos, quo digam respeito ao 

contrato firmado. 

CLAUSULA SEXTA -. DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA: 

6.- Fica expressamente estipulado que nào so estabelece, por forca deste contrato,


qualquer vInculo empregatiCiO ou do responsabilidade por parte do CONTRATANTE


corn relaçäO ao pessoal quo a CONTRATADA empregar ou utilizar para a execucãO


dos servicos objeto do presente instrurnento, correndo por conta dela, CONTRATADA,


5/8 

sta 
pagina é parte thtegraflte do Contrato de PrestacO de servicOs



celebrado entre Pandora e PT em SetembrO de 2015



Somando Conhecimento 

ünica e exciusivamente, a responsabilidade como empregadora por todas as de 
e obrigacaes corn esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da iegisiaçjao em 47 
vigor. 

6.1.- E de responsabilidade exciusiva da CONTRATADA a remuneracão devida aos 
trabaihadores em prestacão dos serviços pactuados neste instrumento, bern como 
todos os encargos sociais, devendo todo e qualquer profissional que por forca do 
mesmo estiver a s.ervico do CONTRATADA, ser registrado, conforme dispöe a 
legislacão trabaihista. 

6.1.1.- Face ao quanto estipulado acima, a CONTRATADA se obriga, caso venha a ser 
acionada judicialmente por seus empregados, fazer constar de sua defesa, a exclusão 
de responsabilidade solidária ou subsidiária do CONTRATANTE, (caso o mesmo seja 
acionado) conforme especificado no Enunciado n° 331 do TST. Havendo 
impossibilidade jurIdica e estando o presente instrumento em curso, a CONTRATADA 
desde ja autoriza o CONTRATANTE a efetuar a retencão de seus créditos ate o valor 
da importância reclamada corn as atualizacoes devidas. Caso o presente instrumento 
ja tenha sido extinto, ao CONTRATANTE assistirá o direito de regresso em face da 
CONTRATADA. 

CLAUSULA SETIMA - DISP0SIcOES FINAlS: 

7.- 0 presente pacto não abarca a realizacão de manutencôes evolutivas e 
gerenciarnento da ferramenta •após a entrega final do servico. De qualquer forrna, a 
CONTRATADA será responsável pela correção de quaisquer erros, discrepâncias ou 
omissöes nos serviços por ela prestados, sem qualquer custo, desde que os mesmos 
não sejam originados por informacöes inexatas, fornecidas pelo CONTRATANTE, ou 
por terceiros contratados pelo proprio CLIENTE, sobre os quais a CONTRATADA nao 
possa exercer controle.
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7.1.- As Partes garantem poder assumir Os compromisSOS ora estabelecidOS. I i	 suP 
comprometendose a cumpri-los, na forma estabelecida neste Contrato e na legislao 	 / 

aplicável, sob pena de infração contratual sujeita ao pagamento de perdas e dancj a 

Parte prejudicada. 

7.2.- As obrigacôeS e direitos decorrentes deste Contrato não poderão ser cedidos ou 
transferidoS a terceiroS, salvo mediante prévia e expressa anuência de todas as Partes. 

7.3.- Os casos omissos decorrenteS da execucãO ou inexecucãO deste contrato, serâo 
resolvidoS atravéS de aplicacãO das dispoSicôeS legais identificadaS neste Contrato, 
bern ainda do Codigo Civil e, as constantes do Código de Defesa do ConsurnidOr, 

principalmente no que tange as garantias do servico. 

7.4.- A absteflcãO de qualquer das Partes do exerciCiO de qualquer direito ou faculdade 
asseguradOS por lel ou por este Contrato, ou eventual tolerância corn o atraso no 
cumprimento de qualquer obrigacãO ora pactuada, não configurará novaçãO e nem 
constitUirá precedente relativo a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 

7.5.- As Partes cornprometernse a manter o mais absoluto sigilo e a não transmitir, 
direta ou indiretamente, a quem quer que seja, em qualquer época, mesmo após a 
extincãO do presente Contrato, toda e qualquer informacãO sobre o teor deste Contrato, 
segredos comerCiaiS, conhecimentos técnicoS ou estratégicos a que venham a ter 
acesSO, ou que Ihes tenham sido confiados em razão do cumprimento do presente 
Contrato, comprometend0e, ainda, a não permitir que nenhum de seus funcionárioS 

faça uso de tais informacaeS. 

CLAUSULA OITAVA - FORO: 

8.- As partes elegem o Foro Central da Cidade e Estado do São Paulo como 

competente para dirimir eventuaiS controvérsiaS oriundaS deste Contrato, corn 
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expressa renüncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a sero 
/2491 

E assim, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente Contra_n 
2 (duas) vias de igual forma e teor, na presenca das testemunhas abaixo. 

22 de setembro de 2015. 

Márcio Cth Macödo 
Secretário I)4acional de Finanças e 

PIa(ejamento 
ETORIO/NACIONAL 

Rui 'Goethe da Costa Fa 
Presidente 

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DI 
CONTRATANTE

PANDOR4 INFRMATICA LTDA 
por Luiz Ekiaáo Hideo Hirano 

CONTRATADA 
Testemun	 a 

I J't" LfV 
Nome: E	 %tQ2 
RG: 
CPF: 4 2.Rc

2.
Nome: ' .	 cc vi9 q cz.cLv 
RG•: 
CPF:02

8/8 

Esta pagina e parte Integrante do Contrato de Prestaçào de Servicos 
celebrado entre Pandora e PT em Setembro de 2015



Proposta Comercial: PRO2O 15-1116 

F1ft&AL 
Ssernas cle nfonveço Somando conhecimer 	 1.0	 - --

Data}

so 

7/09_j 

Versão: 

PROPOSTA TECNICA E 
COMERCIAL PARA PRESTAçAo 

DE SERV!çO 

PT - Partido dos Trabaihadores 

Sistema SACE Web 

Ao 

Rua Major SertOrio, 463-6° andar	
(11) 3081-3644 01222-001 São Paulo -SP BrasH 	

WWw.pandorauflacomb



Proposta Comercial: PR02015-1116 

Partido dos Trabaihadores

Versão: 

Somando conhecimer	 1.0 

Data: I 7/1I

] 

Ref. Proposta de Desenvolvimento e lmpLantacäo de Sistemas 

A/C. Marcio Costa Macedo 
ediretona 

E-mail: 

Em atenção a vossa consutta, temos o prazer de submeter nossa proposta de 
prestacão de serviço para' desenvoMmento e imptantacão de sistema denominado 
SACE Web e Comunidade. 

CoLocamo-nos a sua inteira disposicão para o esclarecimento de quaisquer dávidas 
referentes a soLucão apresentada nesta proposta. 

Desde já agradecemos a oportunidade e gostarlamos de reafirmar nosso interesse em 
estabetecer uma parceria duradoura. 

Atenciosamente 

Koh 

Rua Major SertOrio, 463-6° andar	 (11)3081-3644 
01222-001 São Paulo -SP Brash	 www.pandora-una.com.br



Versào: 

Somando conhecimer	 1.0 

Proposta Comercial: PR02015-1116
	 Data: 17 

Sistema SACE 
Objetivo - Permitir facilitar e integrar a arrecadacãO da comunidade do Partido dos 

Trabalh adores. 

Principals FuncionalidadeS 

1iACE COMUNIDAD 
Reformular o Login de acesso aos sisternaS em geral, criando uma barra corn 
ataihos para Os sisternaS pertinente ao usuário logado 
Cadastro de usuário, permitindo cadastrar via facebook ou nao 
Permitir Login via facebook 
Permitir manter conectado (nao precisar se logar sempre) 
Extrato de Contribuicôes 
Extrato para o IR 
lmpresSãO de Boletos 
Alterar Valor de Salário 
Editar valor e valor de vencimento do boleto antes de imprimi-lo 
lnformar dados de cargos e salários para o SACE local aprovar e incluir a 

contribuicãO 
Negociar dividas, dentro dos parâmetrOS pré-estabeleCidOs 

ACE WEB 
Permitir que a instância solicite inclusäO de contribuinte corn dados de salário, 
cargo, dia de vencimentO, etc 
Alterar dados cadastraiS e financeiros de contribuinteS de cargos e Flihado 

Padrão 
Negociar dividas, dentro dos parametrOS pre-estabelecidOs 
Consulta de inadimplenteS e suas dividas separadoS por tipo de contribuicãO 
(DirigenteS/COflfiaflc Eletivo e Filhado Padrão) 
lmpressãO de boletos 
Envio de boleto por e-mail para filiado e/ou DM/DZ de acordo . corn a instância 

da senha 
Geração de PDF de boleto em background garantindo performance 
Permitir que todas as consultaS. tenharn salda em Excel, CSV e PDF 

ConsultaS/RelatOriOS 
-Valores pendenteS para repasse 
- Contábil de repasses realizados 
- Gerencial de arrecadacãO e distribuicão nacional, estadual e municipal, 

Rua Major Sertório, 463-6° andar	
(11) 3081-3644 

01222-001 São Paulo -SP Brash 	
www.pandora-Ufla.cOm



Versào: 

.._M,. .	 -	 Somandoconhedmer	 1.0 

Ssemas de ntomaç.O 

Proposta Comercial: PRO2O 15-1116	 Data: 17/ 

de acordo corn a instância da senha 
- Meihoria dos relatOrios atuals 

3ISISTEMA DE CHAT 
Chat multi-sistemas (Doacoes,ComUflidade,SACE WEB) 
Fila de atendimento, de acordo corn o assunto e região 

2. PRAZOSDEDESENV.OLV.IMENTP	
.—i 

o cronograma macro inicial prevé Os seguintes prazos de entrega, que serão 
detaihados a partir da primeira reunião técnica de trabaiho: 

Data Inicial do Projeto: 21/09/2015 
SACE COMUNIDADE - 2,5 méses apOs o inicio 
SACE WEB mOdulo I - 4 meses apOs o iniclo 
SAGE WEB mOdulo II - 5 meses apOs o inicio 
Sistema de CHAT 	 - 6 meses após o inicio 

o preco de desenvolvimentO do projeto é de R$ 96.000,00 (noventa e seis ml! reals) e 
será pago em 6 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis 
mit reals) cada uma, sendo o primeiro vencimento para o dia 28 de Setembro de 
2.015. 

As atividades fora do escopo desta proposta serão cobradas mediante planliha de 
apropriacão de horas no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para horas de 
programacão, treinamento e R$ 180,00 (cento e oltenta reals ) para atividades de 
anâlise de sistemas. 

A contratada e a contratante envolvidas neste documento comprometem-Se a 
guardar sigilo absoluto relativo a todas as informaçôes, dados técnicos, processos, 
procedimentos, cálculos de natureza técnica e administrativa de que tomarem 

Rua Major Sertório, 463-6° andar	 (11) 3081-3644 

01222-001 São Paulo -SP Brasil 	 www.pandora-ufla.COm.br
r1



)?3)	 Versào: 

Somando conhecimer	 1.0 
Ssternas de Irdorrnaco

Lso 
Proposta Comercial: PRO2O 15-1116	 Data: 17409/2015

4 
conhecimento, direta ou indiretarnenfe, em razão deste(s) documento(s) bern 4rno 
corn relacão a todos os resultados, ou seja, todos os estudos, projetos, desenhios, 
tecnologias e outras informaçOes transmitidas entre si, obrigando-se em não divulgar, 
a qualquer tItulo ou forma, e a empregar Os melhores esforços para impedir que outros 
o façam, salvo corn autorização por escrito das partes. 

Ao longo de seus vinte e cinco anos de experiência a PANDORA é uma 
empresa que oferece solucOes de tecnologia na area de informática. Desenvolvemos 
sistemas de informação e comunicação notadamente voltada para entidades de 
classes. 

0 principal objetivo da Pandora é implementar sistemas eficientes para a gestão 
administrativa, financeira e poiltica das entidades sem fins econômicos. Os sistemas 
da Pandora são adaptados e parametrizados de acordo corn os objetivos e 
necessidades de cada entidade, facilitando assim o controle de dados e informaçöes 
internas e externas. 

Atualmente a Pandora trabalha corn diversas entidades de todas as bases 
sindicais. Procura atender todos Os clientes de forma igualitária e satisfatOria, trazendo 
Os resultados e controles ideais que todas as entidades buscam, gerando economia, 
agilidade e aumento de receita, e, especialmente no apoio a transformaçao social. 

Somos uma Empresa que se preocupa corn a qualidade dos serviços prestados 
e corn a construcão de relaçôes duradouras corn Os nossos Clientes, Parceiros e 
Fornecedores. 

Gestão de Projetos de TI; 
Fábrica de Software - Desenvolviménto de sistemas personalizados 
lmplantacão e desenvolvirnentos de sistemas; 
Manutencão e atualização dos sistemas 
Treinamento; 
Consultoria e Projetos. 
DesenvolvimentO de Intranet e portais 

Rua Major Sertório, 463-6° andar	 (II) 3081-3644 
01222-001 São Paulo -SP BrasH 	 www.pandora-una.cOm.br



Contratante 
Partido dos 

Versão: 

Somando conhecimer
	 1.0

liRM SuP:GLEJO 

Proposta Comercial: PR02015-1116
	 Data: 17iTJ9I20l5 

REF.: ACEITE DA PROPOSTA N° PR02015-1116 - Contrato de Desenvolvimento e 
implantação de Sistemas 

o Partido dos Trabalhadores concorda corn as condiçOes técnicas e comercials da 
referida proposta e autoriza desde já o inIcio dos serviços descritos na mesma, bern 
como a cobrança dos encargos referente a proposta. 

Seguem abaixo Os dados cadastrais para ernissão das faturas e inIcio dOs serviços: 

Cadastro e Cobranca: 

Entidade: Partido dos Trabaihadores 

Endereço: 
Contato: 
Responsãveis que assinam: 

Nome 1: 
RG:	 CPF: 
Nome 2: 
RG:	 CPF: 

Telefone: ( ) 
CNPJ: 
lnscrição Estadual: 

Local de entrega e lnstalação dos sistemas: sede central do Sindicato 

DeAc 

2atada 
PANDORA-UNA Sistemas de lnformação

Rua Major SertOrio, 463-6° andar 	 (11) 3081-3644 
01222-001 São Paulo -SP BrasH 	 www.pandora-una.com.br



Pandvra 
SoIuçôeS 

Ao Partido dos Trabaihadores 
Diretôrio Nacional 
Rua Silveira Martins, 132 - São Paulo 

DEcLARAçA0 DE EFETIvAçA0 DE SERVIO 

Pandora lnformática Ltda., inscrita no CNPJ sob n° 64.825.177/0001-00, neste ato 

representada por seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que prestou 

servico a agremiação identificada acima conforme relatório de atividades e cópia de 

contratos anexos. 

Sendo o que competia ate então.

São Paulo, 29 de novembro de 2019. 

PANDORA INFORMATICA LTDA 

Anexos: 

- Contratos de Servicos 
- Relacào de Atividades Executadas



Lb"-	 _________

Pandvra 
NQ NF ________ DEscRIçAo VALOR ATIVIDADE 
7932 54/2015 MAN uTENçA0 DE SISTEMAS 29.749,16 1 reunio interna sabre DeD (Dirigentes e Diretórios) _ 4 reuniöes presenclais corn Celma (SACE) 

Sisfil(Sistema de FiIiaço): Relatório de Apoio a contabilidade 
DeD (Dirigentes e Diretórios): Cadastros básicos 
- Cadástro de tipo de contato 
- Cadastro Cargos eletivos 
- Cadastro de cargos no diretorio 
- Cadastro de Lista de tipo de contato 
Sace(Sistema Arrecadaço de Contribuiçâo Estatutária): Tratamento 
de dados 13 salário 
- IncIuso de cobrança da contribuico estatutária referente ao 13 
salario-para algumas cidades 
Manutençào e suporte aos sistemas contratados 

8070 04/03/2015 MAN uTENçA0 DE SISTEMAS 29.749,16 1 reunio corn a celma (SACE) 
1 reunio corn André da SORG 
3 reuniöes presenciais corn Celma (SACE) 
Sisfil(Sistema de FiIiaço): Relatório de Apolo a Contabilidade 
DeD(Dirigentes e Diretórios): Cadastro de gerência e Instancia 
partidária 
SisPeD (Sistema de Processo de EIeicöes Direta): Importacâo de 
chapas das Eleiçöes Anteriores 
Sace(Sistema Arrecadaço de Contribuico Estatutária): Relatórios 
Gerenclais 
Manutenço e suporte aos sistemas contratados 

8300 11/05/2015 MANuTENcA0 DE SISTEMAS 29.749,16 1 reuniâo corn Informática do PT 
- Discusso sobre desernpenho e performance dos servidores e 
aplicaçâo 
5 reuniôes presenclais corn Celma (SACE) 
Sisfil(Sistema de Filiacâo): Meihorias de Performance na geraçâo de 
boletos, meihorias na exportacâo 
SisPed(Sisterna	 de	 Processo	 de	 Eleicôes	 Direta' 

________________ ________________ ____________________________ __________________ relatórios, dados de filiaçâo e cadastros de filiados
1 •	 I I I 



Soucöes 

Sace(Sisterna Arrecadaco de Contribuiçâo Estatutária): Transferir 
jdadosfinanceiros 

RPT: Mel horias das exportaçôes 
Manutenço e suporte aos sistemas contratados 

8335 14/05/2015 MANuTENçA0 DE SISTEMAS 29.749,16 1 reuniâo corn André da SORG 
3 reuniôes presenclais corn Cel ma (SACE) 
Visita ao Sindicato metalcirgicos corn o PT para soIuço rernota 
Sisped(Sistema	 de	 Processo	 de	 Eleicôes	 Direta):	 Ajustes	 nas 
exclusöes de componentes de chapa 
Sisfil(Sistema de Filiaçâo): Relatório de exportaco de desfiliados, 
ajustes nas impressöes de boletos 
Sace(Sistema Arrecadaçâo de Contribuicâo Estatutária): Melhorar 
performance do sistema para rodar Internet 
SGA(Sisterna de Gerenciamento de Acessos): Ajustes na inctuso de 
usuá rio 
Cmp(Comunidade WEB): arquivo de autorizacâo de débito 
Acompanhar Gerar lote filiado padro 
Manutenco e suporte aos sistemas contratados 

8451 12/06/2015 MANUTENcAO DE SISTEMAS 29.749,16 2 reuniôes corn andré da sorg 
3 reuniöes internas 
- Discusso sobre performance da aplicacào e infraestrutura 
3 reuniôes presenclais corn Celma (SACE) 
CMP(Comunidade WEB): Ajustes na geraco de boleto 
SAC(Sistema de Apoio a Contribuicâo): Funcionalidade de gerar lote 
de filiado padrão e tratamento de dados de dirigentes 
Manutenco e suporte aos sistemas contratados 

8572 15/07/2015 MANuTENcA0 DE SISTEMAS 29.749,16 1 reuniâo interna 
4 reuniöes presenciais corn Celma (SACE) 
SAC(Sisterna de Apoio a Contribuiço): Ajustes na emisso de 
boleto, envio de e-mail por SSL 
Sisped(Sistema	 de	 Processo	 de	 Eleiçöes	 Direta):	 Ajustes	 na 
importaçodechapa 

________________ ________________ ___________________________ _________________ Sisfil(Sistema de Filiaco): Ajustes no cadastro de filiados

- 
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PARTIDO DOS TRABAIHADORES 
Diretório NacionaL 

PC 162-30 

Informacao n° 264/2019 

Item 32 

Proativa Tecnologia 

Brasilia • SCS - Quadra 2, Bloco C, n o 256, EdifIcio Toufic • CEP: 70302-000 - BrasIlia I DF

São Paulo • Rua Silveira Martins, 132 - Centro • CEP: 01019-000 - São Paulo / SP
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p	
ORDENS DE SERVIO FOR CUENTEIPROJETO!CONSULTOR 

Periodo:O1/01/2015 ate 	 Hora do Cliente II das OS Todos 

31/12/2015	 .. 

000280 PT 

000280002 IMPL ECF / TAF
JACKSON CARVALH 

08/0912015 JACKSON CARV IMPL ECF / TAF 
A.ilv!dades: <BTareta:01 .01 - IMPL ECF I TAF - Tempo: 7,00 hrs 

<IB> 
Atividade presencial, 

nicio de implantacaO de TAF oi identificado quo o ambiente teste 
nao estava preparado. sendo necessario prepara-tO antes de iniciar 
o processO de atualizados dos procedimentOs pars imptafltacao do 

tat. 

Depots de aplicado todos os procedimentoS deu nicio aplicacaO do 
pacote patch de atualizacaO do tat conforme recomendedO pets 
TOTVS. 

10/09/2015 JACKSON CARW IMPI ECF I TAF

Proativa Tecno4oga e Consuttoiia Lt 

5"5.286.2i7/Oon1-81 
Proatw3	 Vf	 -	 iza 

T

	

- ;Q-	 - 

SAN TO AND R-SP



ORDENS DE SERVIcO POR CL1ENTE!PROJETOICONSULTOR 
Hora do Cliente II das OS TodoS 

penodo:011011201 5 ate 
31/1 2/20 15

-	 Orig	 Ajusle 

Bi CODISS é diferente do SXG -	 d ramoo	 Critical
15:24:5501	 U	 - 
Error

94_COD1SS e dlferente do SXG 

15:24:5501	 0 tamanho no SX3 do campo 	 Critical 

Error C6_CODISS é thfererlte do SXG 

152455 01	 0 t.amanho no SX3 do campo	 Critical 

Error
C9_CODISS é dlferente do SXG 

15245501	 0 tamanho no SX3 do campO 	 Critical 

Error
DI_CODISS é diferente do SXG 

15:24:5501	 0 tamanhO no SX3 do carripo 	 Critical 

Error
02_CODISS e diferente do SXG 

15:24:5501	 0 tamanho no SX3 do campo 	 Critical 

Error
F3_CODISS é diferente do SXG 

15:245501	 0 tamanhO no SX3 do campo 	 Critical 

Error
FT_CODISS e diferente do SXG 

1525:36 98	 0 tamanhO no SX3 do campo 	 Critical 

Error
CL2_PARTI é diferente do SXG 

1525:3698	 0 tamanho no SXS do campo	 Critical 

Error
CDQ_CLIENT é difererite do SXG 

15:25:36 98	 0 tamanhO no SX3 do campo 	 Critical 

Error
COO_CLIENT é superior ao 
limite do SXG 

15:253698	 OtamanhO no SX3dO campo	 Critical 

Error
CD V_LI VRO é diferente do SXG 

15:25:3698	 0 tamanhO no SX3 do campo 	 Critical 

Error
CDV_LIVRO e inferior ao 
limite do SXG

cy-ir'amoo	 Critical 
15:25:3698 
Error CCQ_CODIGO é dlferente do SXG 

15:25:36 98	 0 tanianho no SX3 do campo 	 Critical 

Error CGA_CODISS e dlfereflte do SXG 

15:2536 98	 0 tamanhO no SX3 do campo 	 Critical 

Error CGB..CODISS é dlferente do SXG 

15:253698	 0 tamanhO no SX3 do campO	 Critical 

Error
B1_CODISS e dlferente do SXG

7.50	 7.5G	 2&T 9-E 

16/0912015 JACKSON CARVt LMPL ECF I TAF

Ajue 
--

Proativa TecnOOgi3 e CoflSUflO Wa 

5.2862i 710001 
•	 - 

-.	 -	 - 
Y	 - 

,

-	 3 



ORDENS DE SERVtO POR CUENTEIPRO,JET0oMTOR 
Periodo:Ol/O1J2O1S te	 Hora do Cliente II das OS TodoS 

iii2/2015

<IB> 
Atividade Presencial. 

A base de dadoS quo voc atuallzOU está correta no ambiente do 
homolOgacO, as compatiblliZadores foram aplicadoS corn sucesSo 
o arquivo já est sendo gerado pelo sistema, porem agora precisa 
criar uma ataltiO para o responsáVel dos premissaS tiscais e 
contábeiS no sistema o responsável deverá verificar oscadastrOs 
importanteS o necessários segue anexo lnformacô°S da TOTVS a 
respeitO de alguns campOS e parametroS necessànOS pars geração 

dos registrOs. 

Existe uma observacOL mesmo aplicandc 0 pacth e layout que a 
própria TOTVS enviou, a sistema esth informandO que a layout esta 
desatualizadO, neste caso you precisar que eleS nos envie 0 layoUt 

atuafizado, para tanto, e preciso abrir thamado. 
EnqUafltO Isso, pars ganharmoS tempo pego4he quo informe so 
responsavel quo precisa iniciar Os tratamento dos cadastroS quo o 
sistema pede, mostre o videO pare que ale possam interagir e 
compreender as funcionalidades do TAF e ECF no ProtheUs. 

Pars facthtar no eritendimentO da nova rotna, abaixo segue as 
tratativas dos registrOs quo compoe as valida000s do ed o mesmO 
foram erwiadoS pars o Sr. Welirigtofl EdelelO a Sr. Mario. 
Tipos de RegistrOS Gerados 
0 layout esta organizado em blocos do Informa008S, que por sus 
vez, estao organizadoS em registros quo contem dados. Cada 
registro contem, no primeiro caracter, a identflCaCsO do bl000 so 
qual pertence. Cada bloco contem urn registro de abertura a urn de 
encertamentO qu blocOS que compem o arquiVO. 

Bloco 0 - Abertura ldentificacaO o Referencias 
RegistrO tipo 0000 - Abertura do arquiVo digital e identrficecaO do 

pessoa juridica 
As inforro5000S contidas neste registro Sao obtidas por rneio do 
cadastro do empress no Sisterna. 
Registro tipo 0001 Aberturo do bl000 0 
Contem a ldantillCaCaO do registro e urn campO informando so ha 
movimentOS pars este bloco. 
Registro tipo 0100— Dados do.COfltebilISta 
As infOflhlaCOeS deste registro Sao informsdS na Wrzard. no 
geracaO do arquivo texto ou do labels Dados do ConlabiliSta (CVB). 
ObservaCao 

AtraveS do parametro MV_DESBASC e possivel definir so o campo 

11 - DLEXE_SERV do registro A100 sara gerado corn o ultirno die 
do mes ou corn a data de eniisSao do documenta fiscal. lnfo(Tfle no 
parametrO 

I - Para gerar corn o ultimo dia do rues 
2 - Para gerar corn a data de ernisSao do docurnento fiscal 

Por padrao 0 
carnpo 11 - DT_EXE_SERV sera gerado corn o ultimo 

dia do mes. 
Registro tipo 0110— Regimes do ApuracaO do ContribUicaO Sodal e 

de Apropria000 do Credito 
Este registro tern objetivO de iritormar qual eo tipo do regime do 

lrrcidencia 8 quo so subnuete a pessoa juridica (excIusivumente 
nao-cumUlOtiVO, cumulatiVO ou arnbos os regimes). As inforrflacoe$ 
Sao obtidas atraves do Wzard na gera050 do arquivo. 
RegiStro tipo 0111 - Tabela de Receita Brula Mensal Pars Fins do 
RateiO de Creditos ComunS 
Neste registro Sao informados os,valoreS dos ReceitaS pars efeito 
de calculo de credito de PIS e COFINS no bloco M. em relacao sos 
valores escnturadOs nos blocos A. C, D a F corn opefacoes corn 
direito a credito vinculadaS a mois do urn tipo de receitaS (CST 53 
54, 55. 56. 63, Os valoreS deste registro Sao calcutados no geracao 
do arquivO do seguinte meneira segundOO layout 
ObservacaO: 
Pars apropriacaO direta nao e gerado registro 0111. preericha 0 

parametrO MV.YERCAPD corn Os percantuats 
TributadoS no Mercado Interno 
nao tributados no Mercado Interno 
ExportacaG 

Os percentuais devem estar preenchidoS coiretarnente. a sorna dos 
tres percentuaiS dove ser igual a 100%. 

• Campo 05— REC_BRU_CUM (Receita Bruta Curnulativa). $50 

consideradaS as saidas tributadaS no regime cumulativo a aliquotas 
do 0,65% (PIS1PASEP) edo 3% (COFINS).

Proath.'a Tecnotoga e Co sura L 

R5286.217!000i-87 
Pr

., -	 . 

SANTO ANDR-SP



ORDENS DE sERvlco POR CUENTE!PROJETOICONSULTOR 
periodo:01/01/2015 ate

	 Hora do Chente II das Os TodoS 

Ony. - AJUStO	 Orig. Ajuste	 Orig. 

Campo 04— REC.. BRUJ.ICUM_EXP (Receita Brute 

nao-CumUatiVa - ExportacaO). Sao consideradaS as receitas 
aufendas retativas a operacao de exportacaO de mercadorias, 
prestacaO de serviços para pessoa fisica ou juridica domiciliada no 
exterior e vendas a empres vendas a empresa comercial 

exportadora corn 0 tim especilico de exportacao 0 sistema considera 

as CFOPs 5501 e 5502 caso alas tentiam sido informadas no 
parametro MV_CFAREC como CFOP que compóe recetta. 

•	 Campo 03— REC_BRU_NCUM_NT_MI (Receita Bruta 
nao-Cumulativa - nao tritutada no Mercado IntemO). Sec 
consideradas as receites vinculadas a vendaS efetuadas corn 
suspenSao. isencao, aliquota zero ou riao incidencia des 

contribuicoeS socials. 
•	 CampoO2 - REQ.BRQ.NCUMJRIB_MI (Receita Bruta 
nao.CumUlatiVa - Tnbutada no MercadO Interno). Sao consideradaS 
receitas tributadas no regime nao curnulativO a aliquotas basicaS de 
1,65%(PIS), e de 7,6%(COFINS). a aliquotas proprias do regime 

monofa 
Observacao: 
Este registro nao e gerado quando o tipo de regime for 
exclusivarneflte Cumulativo, e a carnpo 05 REQ.BRU_CUM e 

gerado zerado quando o regime for exclusivarnente naOCUmUlatI'l0. 
Sea consideradas como receitas as nolas de saidas que tiverem os 

seguinteS CFOPs: 
Estadual: 
5101,5102,5103,5104,5105,5b06,5b0951 10,5111.5112,5113,5114.5 
115,5116,5117.5118.5119,5120,51225123,5124,5125,5251.552552 
53.5254,5255,5255.5257,5301 ,5302,5303,53045305,5353°7' 
1 5352.5353,53545305,5306,5307,5351,53525353.5354.53 

IriterestadUat 
6101,6102,6103,6104,6b056106,6b07,6b08,61096h1061 1 1,c61 12, 

61 13,61 14,8115,6116,6117,6118,6119,6120,6122.8123.61 24.61256 
2516252,6253,6254,6255,6256,6257.6258,63016302.6303. 
6304,6305,6306,6307,6351 ,6352,6353,6354,6355,63,6357,63596 

4016402,6403,6404,65016502,6651 ,6652,6653,6654.6655,56 

Exterior: 
7101.7102,7105,7106,71277251,73017358,7501.76517654 
Lembrando que estes CFOPs Sec considerados par padraO, p015 
entendernos qua devem ser considerados comO receitaS, e caso 0 
usuario desejar Incluir urn CFOP para ser corisideradO como receita, 
alem dos CFOPS ja cltados. dave informer entao a CFOP no 
parametrO MVCFAR informar oCFOP no parametro. 
Registro tipo 0140 - Tabela de cadastro de EstobelecimentO 
Este registro tern objetivo de informar as estabelecimefltos da 
pessOa juridica que auferiram receitas no penodo da escrituracaO. 
RegistrO tipo 0150- Tabela de cadastro do participante 
As inforrnacoeS contidaS neste registrO Sao obtidaS por melo dos 

CadastrOS de Clientes (SAl), FornecedoleS (SA2) e 

TransportadOras (SA4). 
Observacao: 
O codigO sera formado da seguinte maneira: 
SAl !2+numero da fihial+codigo do cliente/fO1TieCedoflu	

da Ioa 

RegistrO tipo 0190- ldentificacaO des Unidades de Madida 
As inform000eS contidas neste registrO Sao obtidaS pof melo dos 

Cadastros de Produtos (SB1 e Cadastro do Urildades do Medicia 

(SAH). 
ObservacaO 
Este registro e gerado para todas as unidadeS de medida uiiliZad2S 
no periodo. Por padrao e considered a a prirnetra unidade do macida 
do docurnentO, para utilizacao da segunda, ou outra unidade do 
medida, deve-Se customizar o ponto de entrada SPDFISO2. Pare 

maiores de 
Registro tipo 0200 - Tabela de identiticacaO do item 	

_•j 

informacoeS contidas neste registro Sao obtidas par maid do	 nva	
e 

Cadastro do Produtos (SB1). 
CI%an,f'2fl 
IA gerecao deste registro pode ser custornizada a partir co pOot3 

de entrada SPEDPROD. Neste ponto de entcada e possivat alterar 
todos os campos do registro. Para rnaiores detathes sobre esze 

ponto de entreda, consulte o potal TON. 
2.Para este registro existe lambem o ponto de entrada SPOFISOOI. 
que permite Ba usuarto relacionar nov05 tipos de produto corn a 
tabela descnta no carnpo TI P0_ITEM deste registro. Pare r,araS 
detalhes sobre este ponta de enirada, consutte a poctal 1DN. 

3 Pare o correto preenchimento do campo 11 do registra 0200 - 

Tabela de identiticacao do item. deve verificar se a iabela d 

codigos utilizada rio carnpo Cod ISS (B1..CODIS S) e a tabela 

publicada no Anexo I Lei Complemefltar Federal n' 116103. Caso

1 f-	 — - !3.Ib.217!QQfli 
Proatiya Tec'i	 e 

* pEp i._	 .- - 

- c 

.



ORDEF4S tIE sERvtco POR CUENTEIPROJETOICONSULTOR 
Periodo:01101l2O1 5 ate	 Hors do Clients// das OS Todos 

31(1212015 

LJL	
ogAJuste 

AtivldaciS <BTarefa:01 .01 - IMPL ECF I TAF - Tempo: 9,50 hrs 

<(B> 
Atividade presencial 

Novos tratamentO pare atualizacaO da TAF corn base nas novas 
atualizacOes do TAF cam acampaflhameflto da TOWS. 
Drope de tables conforme abaixo. 

TAFGERCTL, 
TAFECF_ 
TAFSPED_ 
TAFXERP, 
TAFSTI, 
TAFST2 

ConhlQuracaO de parametrOS 

MV_TAFINT = T 

1 - Segue 0 link corn todas as informacâes referente a instalação do 
Môdulo TAF. está disponivel os videos pars rnelhor compreeflsO. 

Caso de düvidas entre em contato no telofone 11 4003-0015 opção 

2-2-2-3-7 

+30+e+31 +de+JulhO 
tp:/ftdn.totvS.COm .br1Pa9551e55wtbona9el8 

http:i/tdfl.tOtV$.com1Pag0s/rdl058ctb0PId 

http:i/WWW1 .receita.faZeflda,gOv,bstem1M3nua1e_O 
caofia_ECF_26_02_20l 5.pdf 

Estã disponivel mais informaces no Fluig na cornunidade TAF 

2 - Segue os links cam todas as inforrnacöeS referente ao ECF 
(EscrituracãO Contábit Fiscal) 

Caso de dOvidas entre em coMato no telefone 11 4003-0015 opçO 

2-2-2-2-3 

Está disponivel mis informacãea no Fluig na comunidade 

Controladoria 

Segue em anexo atuaIizacO SICATAF 16/0912015. 
Conforme onenta a TOWS. deve realizar atualizacQ se9uir,dO 
orientacãO da revisãO abaixo. 
ApÔS processo de atualizacO realizaremOS anailse pouat do 
chamado devido as correcôes do atualiz9cO. 
ATRNcAO: Antes do realizer processo a baixo as atualiza^eS do 
contábil modulO 34 devem tar sido realizadas conforrne llrk abaz. 

htp://tdfl.tOtV5.COm/Pages/ml035ew00?9el9  

MODULO CONTABIL SOMENTE APLICAQAO DE PATCWS .
	 Tecnoa e NAOSERA NECESSARIOROD COMPATIBIUZADOR DO 

CONFORME LINK 

ArquiVO está em anexo a interacâo. 	
rT5.28621 7/0001 

ApliCaCso de procedimentOS para ap4Cacao do novOs paith's e 	
Poabva Te c'r a C-wsU ' 

updtadeS 
Favor realizer o processO abaixo para stualização do TAF:	

PE--	 s. 

I - DbAcceSS igual ou supertor a 20141119 
Link TDN SA 10 A Q 5 

2 Vedflcer so rotina APLIB200 igual cu supedora 3SQ5. 
Caso data esteja menor quo 30/06/2015 deve ser reenzao 
atualizacãO de LIB do portal 01-09-2015 
Realixar prossO abaixO corn atualizacâO do die 16/09015 qua
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ORDENS DE sERvico POR CLIENTEJPROJETO!CONSULTOR 

-	 Penodo:OlIOlI2OlS ate	 Hora do Cliente II das OS Todos

—9	 Oily	 Ajuste	 Ortg	 Ajusta	 OrIy	 A1u 

contrario, relactone es Isso dave ser feito por meo da opcaO Relac. 
Cod. ISS, disponivel em Atu2izacoeSICadaStr0S 
Registro tipo 0205 - AlteracoeS do item 
Este registro e gerado corn base no historico de aIteracoeS do 
produaazenaa na taIateCOe. 

24/09/2015 JACKSON CARV/ MPL ECF / TAF 	
9,50	 9,50	 95,00	 95,00 90250	 9O2, 

oativa TecflO0 e 

5.286.217!OOOi-o; 
Proatr.a Tc	 . -

•	 ..



ORDENS DE sERvico POR CLIENTE!PROJETO1CONSULTOR 

Penodo:O1/O1/29l5 ate 	 Hora do Cflente /1 das OS Todos 
I4tflfl4 

Link do origem do download _________________ 

3 - Trocar Os arquivoS abaixo da pasta SystemLoad 
hlpdfeng .txt	

tl?ikl. tVPI1O ai 

hlpdfportxt	
/ 

htpdfspa.tXt 	
A5 

sdra.ba	
/ 

4 -Trocar Os arquivos abaiXo cia pasta System 
sigataf,Xnu 
Iayoutdef 
5 -Trocar Os arqulvos abaixo da pasta LayOut ..TAF - Dentro cia 
Pasta Protheus Data - Processo ja realizado 

Iayouts.dbf 
LayoutSdtc 
Iayouts.fpt 

6-Trocar 0 arquivo abaixo da pasta AutocontidaS - Dentro cia Pasta 
Protheus Data 

autocontidasvlOo5_5.taf

proatVa Tecf101°9 e	
Lida 

'i5.286.21 7/0001 

AV PEW- l-	
,-

pTO ANO-SP -



7-Aplique a PATCH abaixo	
- T 

TTTPIIOIPRW 
TTrpi I0 2. PRW 
TTTP11Q3.pRw 

8 -Antes do	 o UPDDISTR é nece	
excluir os arquiv do LOG. 

Dentro da pasta System: 
mpupdlj 
mpupdIogt 
mPwizard.hlp 
mPw'lzanihtpfr 

Denr da pasta Appse,. 
mpupdd,sfrjt 
mppatchexe 

9. Verjfi	 parâmet,,, 
MVVAUTCON 'Deixar em Branco" 
MV_IAFTALI = 'Dave ser informed0 no nome do TOPALIAS do seu ambiente dentro do appse,v,-. 
MVTAFTD8 = Deva ser infbrmado nome do banco do seu 
ambiente Exemplo MSSQL ou MSSQL7 infornado no 

seu IOPBASE dentro do appseerjni. 
MVTAFWZ =.T. 

1O-Após realizer todo este procedimento SaIjc quo rodeo UPDDI SIR pare que a nova estrutura seja criada COrretamonte 11 -Assm quo terminar UPDDISIR solicito quo rodeo UPDTAJ para a criaç8o des consultas padrôes. 
12 -Assim quo term mar de rodar 0 UPDDISIR e IJPDTAF sem 
erros, peço quo entre no sistema pars carregarasAuto fl(js Misce:ánea iWrd Configurao" 

httP://tdn.totv5co,pageie 
IRPJICSLL E-LALUR NO TAF http//td-, totvS.combr/pages, 
httP:mdntotv$.cob/p3g95/101 
http://tdntotvscom/d.I 

httP://tdntotvs.co/p5g05j0185 
httP://tdntotvs corn/peg0,1 
pageld1 98934697#DmagnOstidA 

Blocos quern atende? ECF e TAF 

httP://tdntotvscorn/diJ  
httP://tdntotv$corn,dg, 
comPlemento^de+emp 
http://tdntoscom/d,,

Proativa TecnOkjga e COflSUIt3YI2 Wa 

fl5.286.2i71000i 8i 
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ORDENS IDE SERVIO POR CLIENTEIPROJETO/CONSULTOR 
Periodo:01101/2015 ate 	 Hors do Clients// das OS Todos 

r'	 Ocnt 

+Empresas 
http:1/tdn.totvs.combrlpageslvlewpage.aCIIOfl?pageldl 96052705 

Fol identlficado pets suporte TOWS problemas no cadastro de 
complerntno de Empresas, diante dessa situacao foi sobcitado para 
o cliente dropar as tabelas abeixo. depois rodar 0 Mzer para que o 
mesmo cr15 as tabelas correspondentes informada a dma, depols. 
atrabes do mpsdu abrir a tabeta TAFSTI localizar o campo TAFFIL 
observar se 0 rmmesmo esta preenchido corno 1001, OU SEJA 
EMPRESA E FILIAL. voltar no comptemento de empresa e deixar 0 
campo filial igusl a referida inforrnacao. 

Diante do exposto, ficou combinado que a clients na primeiro 
proceder corn todas as atualizacoes dos cadastros iniciando o do 
comotemento de ernoresa, mas quern fans isso saris 0 coiitador. 

2510912015 JACKSON CARV IMPL ECF / TAF	 3,00	 3,00	 95,00	 95,00 285,00 

proativa Tfloogia 
C 

'5.286.21 7!000i 
Pmatva TJ	 . 

.
fc' 

FSC 
SANtOANDL r - 
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IEI11 ORDENS DE SERVIce POR CuENTEJPROJETO!CONSULTOR 
Penodo:01/01/2015 ate 	 Hora do Cliente II das OS Todos 
31/12/2015

Horas	 Valo/Ha	 Va!OCTOIa 

Otig	 Ajuste	 Orig	 Aluste	 Ong	 Aju 
.4t!vidades: <B>Tarefa:O1.O1 - IMPL ECF /TAF - Temoo: 3.00 hrs 
<IB> 
Atividade presencial. 

Continuidade de implantacao de ECF TAF, mesmo estando corn 
todas informacoes exibida na tela cle diagnostico do TAF as sisterna 
esta totalmerite atualizado, e gerando a arquio ECF, mas foi 
identificado que determinads informacoes nao estavam vindo, par 
essa razao foi aberto chamado na totvs para verificacao e ajuste 
pare solucao do problemo. 

Os Patchs aplicado ajustou as seguintes rotinas do laf. 

Release deste PTM: 
Programas contidos neste PTM (20150911): 
F\NISTOUCH.PRW 25103/13 11:31 
APLIB24O.PRW 20/08/1516:07 
RUPTAF.PRW 09/09/2015 10:07:02 
TAFAOO1 .PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAOO2.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA003.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAOO4.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAOO5.PRW 03107/2015 15:45:45 
TAFAOO6.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAOO7.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAOO8.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAOO9.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO1O.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO1 1 .PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAOI2.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAOI3.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAOI4.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAOIS.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAOI6.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO17.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO18.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO19.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO2O.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO2I.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO22.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO23.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO24.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO26.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO27.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO28.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO29.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO3O.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO3I.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO32.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO33.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO34.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO35.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO36.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO37.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO3B.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO39.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO4O.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO4I.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO42.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO43.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO44.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO45.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO46.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO47.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO48.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO49.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO5O.PRW 18/08/2015 19:19:16 
TAFAO51 .PRW 03/07/20 15 15:45:45 
TAFAO52.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO53.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO54.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO55.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO56.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAOS7.PRW 03107/2015 15:45:45 
TAFAOS8.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO59.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAOSO.PRW 09/09/2015 12:04:57

e	
ua 

proativa 

5.286.21 710001 81 
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ORDENS DE SERVtO POR CLIENTEIPROJETO/CONSULTOR 
Periodo:01/01/2015 ate
	 Hora do Cliente II das OS Thdos 

31/1212015 

TAFAO6I PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO62.PRW 17/07/2015 17:34:28 
TAFAO63.PRW 03/07/2015 16:45:45 
TAFAOS4,PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO65PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO66.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO67.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAOS8.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO69.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO7O.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO71 PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO72.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO73.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO74.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO75.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO76.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO77PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO78.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO79.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO8O.PRW 03/07/201515:45:45 
TAFAO8I.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAOB2.PRW 03107/2015 15:45:45 
TAFAO83.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO84.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO85.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO86.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO87PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAOB8.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO89.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO9OPRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO9I.PRW 03/07/201515:45:45 
TAFAO92.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO93.RRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO94.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO9S.PRW 03/07/2015 15:45:45 
1AFA096PRVV 03/07/2015 15:45:45 

AFAO97.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAO98.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAI 02PRW 03/08/2015 19:06:31 
TAFA1O9.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAII7.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA11B.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA119.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAI5O.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA151PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA152PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAI53.PRW 03/0712016 15:45:45 
TAFA154.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA155.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAIS6.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA157.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAI58.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA1 59.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA16O.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA16I.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAIG2PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAIG3.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA164.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA16S.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA166.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAI67.PRW 03/07/2015 16:45:45 
TAFAI68.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAI69.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAI7O.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA172PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA176.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA177PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA178.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA179.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAI8O.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAI8I.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA182.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAI83.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA184.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAI 65. PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA186.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA187.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAI88.PRW 03/07/2015 15:45:45
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ORDENS DE SERVIçO POR CUENTEIPROJETO!CONSULTOR 
PerjOdoQ1IO1/20l5 ate 	 Hora do Cliente 1/ das OS Todos 3111212015 

TAFAI 89.PRW 03107/2015 15:45:45 
TAFAI9OPRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA19I.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFAI92PRw 03/07/2015 15:45:45 
TAFA200.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA201PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA2O2PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA2O3PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA2O4.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA2O5. pRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA2O6PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA2O7.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA2O8.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA2O9PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA21O.pRw 03/07/2015 15:45:45 
TAFA21I pRW 21/07/2015 18:16:47 
TAFA212.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA2I3.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA214 pRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA215PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA2IS. pRw 03/07/2015 15:45:45 
TAFA217. pRw 03/07/2015 15:45:45 
TAFA21BPRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA219.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA22O.pRw 03/07/2015 15:45:45 
TAFA221.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA222. pRW 03/07/2015 15:45:45 
1AFA223PRW 03/07/2015 15:45:45 
1AFA224.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA225 pRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA22B. pRW 03/07/2015 15:45:45 
1AFA227 pRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA228 pRW 03/07(2015 15:45:45 
TAFA229 pRw 03/07/2015 15:45:45 
TAFA23O.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA231.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA232, pRw 03/08/2015 19:06:31 
TAFA233PRw 03/07/2015 15:45:45 
TAFA234.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA235.PRW 03/08/2015 19:06:31 
TAFA236. p W 03/08/2015 19:06:31 
TAFA237.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA23S. pRw 03/08/2015 19:06:31 
1AFA239PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA24OPRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA241,PRW 03/07/20 15 15:45:45 
TAFA242 pRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA243 pRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA244. pRW 03/07/2015 15:45:45 
1AFA245.PRW 03/08/2015 19:05:31 
TAFA24S.PRW 03/08/2015 19:06:31 
TAFA247 pRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA243 pRW 03/08/2015 19:06:31 
TAFA249 pRw 03/07/2015 15:45:45 
TAFA25O. pRw 03/07/2015 15:45:45 
TAFA251. pRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA252, pRW 03107/2015 15:45:45 
TAFA253 pRW 03/08/2015 19:06:31 
TAFA254.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA255.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA256,PRW 03/08/2015 19:06:31 
TAFA257.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA25Ô pRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA259 pRw 13/08/2015 15:24:56 
TAFA26O.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA261 PAW 03/07/201515:45:45 
TAFA262 pRw 03/07/2015 15:45:45 
TAFA263.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA264. pRw 03/07/2015 15:45:45 
TAFA2S5. pRw 31/08/2015 10:10:04 
TAFA26SPRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA267.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA268 pRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA269 PAW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA27o pRw 03/07/2015 15:45:45 
TPFA271.PRW 03)07/2015 15:45:45 
TAFA272.PRW 03/07(2015 15:45:45 
TAFA273.PRW 03/07/2015 15:45:45

t_tai 

rj5286 21710001 81 

Pmetiva T
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ORDENS DE SERVIQO POR CUENTEIPROJETO/CONSULTOR 
Periodo:Ol/Ol/20I5 ate	 Hora do Cliente II das OS Todos 

31/12/2015 

tTAFA274.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA27S.PRW 03/08/2015 19:06:31 
TAFA275VIEW.PRW 03/06/2015 19:08:31 
TAFA276.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA27BVIEWPRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA277.PRW 03/07/2015 15:45:45 
TAFA277VIEW.PRW 03/07/2015 15:45:45 

TOTAL HRS -
	 JACKSON CARVALH 

PEDRO JUAM G V 
14/11/2015 PEDRO JUAM G \ IMPL ECF / TAF 	

6,00	 6,00	 95,00	 5,00 570.00	 570,(

Affi?idades: <6>Tarefa:01 .01 - IMPL ECF / TAF - Tempo: 6,00 lirs 
</6> 
1. RealizafldO as seguinteS customizaçSes no relatOrio padro 
FINR3SO.PRX: 

a.A coluna Valor Pago conter as valores das calunas Valor 
Original + ImpostoS 
b. A Coluna DescontOs deverá substituir pelo nome Outros 
a. A cotuna Outros conterá as valores referente a IR + IWSS + ISS 
d. A coluna Abatimentos sara renomeada pare Abat./Desc, tratando 

j	
os valores de ambas. 

a.	 Cnar nova pergunta para escolher so uer impnmir os 
impostos detalhados, usando modelo de formatacào do relatôrio 

16/11/2015 PEDRO JUAM G \ IMPL ECF / TAP	
2,00	 2,00	 95.00	 95.00 19000	 90J

At/v!dade$: <B>Tarefa:0 1.01 - IMP%. ECF / TAF - Tempo: 2,00 hrs 
<'B> 
1.Logando no servidor do Cliente para compilar 0 reletOrio. 

2. Realizando outra alteracão solicitada na fase da validaO 

a. Alterando o campo 'Valor Pago' para 'Valor Bruto" exibindo neste 

----.. 
26/11/2015 PEDROJUAMG\IMPLECF/TAF 	

2,00	 2.00	 95.00 95Lt t5ØX 

Auvldades: <B>Tarefa:01.01 - IMPL ECF / TAF - Tempo: 2.00 hrs 
<IB> 
0 probtema dos titulos de 2012 qua nâo esto aparecendo no 
relatôrio e o seguinte: 

O sistema grava as titutos a pagar em uma tabela SE2 e as babr3$ 
dos tltulos em outra tabela chamada SE5, cada tituto tern urn 
campo chamado Naturezo qua esta presente nas 2 tabetas 

A natureza do titulo na tabela SE2 sempre e iguel na tabeta SES e 
essa é uma condiçao para que este titulo sea impreSSO no retatôtio. 
0 que acontece é que pars as titulos que estao corn probtema as 
naturezas estao diferente nas tebelas. 

TOTAL HRS-	 PEDRO JUAMGV1 

SOLANGE NAUNI 
29/09/2015 SOLANGE NALINI IMPL ECF/TAF	

7,00	 7.0	 5.X 95.X EEX	 5 

ProaUva TecnO3 e cG UttOa Ltta 

5.286.21 710001 

- s._. 
-	 SfQA&-p 
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ORDENS DE sERvico POR CLIENTE!PROJETOICONSULTOR 

Penodo:01101120l5 ate	 Hora do Cliente II das OS TodoS 

31,12/2015 

7,00 hrs <IB> 
Tarefas realizadas 

Suporte a Geraçao do ECF. 
ArquivO gerado estava transportafldO piano de coriteS errado. 
Detectamos que o sisterna nao estava tratando otipO de atividade 
PARTIDO POLITICO. 
Foi aberto charnadO na Totvs. 
SeguirnOS orientacao ref. a ajuste do campo especitico para 
Part,PoiItiCo (15), eliminandO alguns erros 
do PVA. 
Poréni a geraçO do arquivo contiflUOU a gerat inconsisténdas, não 
transportando o piano correto. 
Novo thamado aberto pelo Sr. Wellington e a Totvs ficou de 
resolver no dia 30/09 OS nào conseguiU indicat urns solucâo para 0 
problems. provavelrnente o nâo tratarnento pars a atividade. 

Cliente decidiu enviar o arqulvo previarnente validado palo PVA. 
feito diretarnente nele corn a import.acãO dos valoreS do SPED, para 
postenormente gerar no Protheus. garantindO dessa forma o prazO 

TOTAL HRS 

0110912015 VALDECIBORGE IMPLECFITAF	
7,75	 95,00	 95.00 fl6.25

/ 

Proativa TecnOkja e C sutOT Lta 

'5.286 .21711ffJ1 -1 

kV	 e CS 

Tt* 
pO 

1NtOAtWR ESP — 
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5- COMPRAS 

1 - Retornar a utilizacão do modulo 
2 - Revisar cadastros 
3 - Reviser regras 
4 - SolicitacâO de Compras 
5- PedidoS de CompraS

'. 
! 

.	 '-

	

gTOAN0	 -

ORDENS DE sERvico POR CLIENTE!PROJETOICONSULTOR 
Periodo:0I/0112O15 ate	 Hora do Cliente II das OS Todos 

31112/2015 

AtIVidadeS: <BTarefa:01 .01 SUP 
7,75 hra <IB>

SituacâO Atuat 

I - MODULOS ATUAIS UTIUZADOS 

I .- Contabilidade (SIGACTB) 
2- Gesto de Pessoal (SIGAGPE) 

cusToMIzAcAO 

I - GestO de pessoal = 17 fontes 
2 - Contabitidade 06 fonteS 
3 Relatório Gerat = 01 fonte 
4 - Ponto de Entrada (CTS) = 42 fontes 
5 - Porito de Entrada (FIN) = 01 fonte 

SituaçãO Sugerida 

2- TAF ToWs AutomacâO Fiscal 

1 .-TAF instalado = Ok 
2- TAF sem configuracO = (NeceSSáriO ConfiguracO) 
3 Apllcacão de Patch TAF (NeCeSSãriO Atualizaco) 

4- AtuatizacâO de ambiente = (NecessriO Atuali2acO) 

5- Aplica$O patch ECF = (NecessáriO Atuallzacâo) 
6 - Rodar os compatibilizadOres 
7- Radar a integracâO ECF 

3-TERMINAL DE CONSULTA - RH ONLINE 

1 - Contigurar ModutO 
2- Acertar Menu 
3- Dafinir acesSo via Portal 
4 - TreinamefltO 

4- PONTO ELETRONICO 

1- Implantaçâo do modulo cam as respectivas 	 OIId4 

(Portana)	 95 286 217/0001 _&11 

Pma Te1 



ORDENS DE sERvlco POR CUENTE!PROJETOICONSU LTOR 	 ' 

Penodo:01/01/2OI5 ate 	 Flora do Cliente II das OS Todos 

-.-------..-	
31/12/2015 

6—ESTOQUE 

1 - Importer cadastro de produtos. arquivos CSV 
2— Ponto de Pedido 
3 - Estoque do Seguranca 
4— Requisic3O para baixa 

7—AMBENTE PROTHEUS (tNFRA) 

I - Acertar o ambiente Atual (acertar as pastas no seMdor) 
2— Instalar e configurar a versO P12 
3 - Instalar e congurar oTSS

736,25	 736,. 

TOTAL HRS -
VALOECI BaRGES 5,676.25	 56 

TOTAL HRS - IMPL ECF I TAF 5.676,25 

000280003 IMPL ECF I TAF 

MARIO DOLIRIO F 1,00 1,00	 110.00	 10.00	 1 0.00 

03/09/20 15	 MARIO DOURIO I IMPL ECF / TAF 
AtMdades: <B>Tarefa:01.01 - IMPL ECF ITAF (COORD)- Tempo: 

1,00 hrs </6> 
- Preparacâo de material pars iniclo do projeto alinhando corn 
Jackson tarefas a entregas. 
• Envio pars Sr. WellingtOn o planejarneflto realizado e dates 

13/11/2015	 MARIO DOLIOlIMPL	 F/TAF
IMPL ECF I TAF (COORD) -Tempo: 

Mivlda1i6S <B>Tarefa:01 .01 - 
1.00 hrs </6> 
- Registro da coritatO efetuadO por telefone e tratado de liberac° de 
acesso ao servidor, pars atuarmos no trabaitto acordadO em 11/11. 

Registro de preparo e ortntacão o Pedro sabre 0 atendimentO, 
contendo a escopO e imagens dos reforçado por e-mail elaborado 

..--

TOTAL HRS IMPL ECF I TAF

TOTAL HORAS - PT Total Geral 

Proatva TecnolOgia e ConsUlit)T3 Ltzia 

5.286.21 710001 -8I 
Proava Te: rW-,i,-

M P€lc' ..	 •	 - 
:.--

a-	 - 

AvTOA.lOIE-3P - 
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Eliana Danza 

De:	 Wellington Barbosa dos . Santos <wellington.barbosa@pt.org.br > 
Enviado em:	 terça-feira, lOde dezembro de 2019 11:09 
Para:	 Eliana Danza I JurIdico - SP 
Assunto:	 ENC: Chamado TOTVS 

De: Jackson Proativa [mailto:jackson@proativatecnologiasp.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 16 de setembro de 2015 15:33 
Para: wellington.barbosa@pt.org .br; edelson.souza@pt.org.br ; 'Mario'; andreia.coelho@proativatecnologiasp.com.br 
Assunto: Chamado TOWS 

Sr. Welington

Chamado aberto na totvs para solicitar novo layout atualizado do TAF, adiante segue dado deabertura do 
chdmado 

Seu Charnado foi registrado corn sucesso! 
Codigo do chamado para acompanhamento: TTJIXH 

Prezado Cliente, 

Dentro de 15 minutos, uma mensagem de confirmação chegara no seu e-mail e o chamado estarâ disponivel na Central de 

Chamados. 

Utilize o codigo de chamado para acompanhamento nos canais de atendimento TOT VS. 

L.gado 

Equipe TOTVS 

Cordialmente, 

p'fl1fl	 Carvalho de Andrade 
55 Ii 442 1858 
ic@yiQpob 

Consuoria	 ci1izuda uoERPProthis Av. Peeir B&reto, 1395, q, 1S7 Po SanM4 SP 

ies de	 pense em sua responsebsdace e ormpromisso ørn c MEJO AMBlE NTEI



Eliana Danza 

De:	 Wellington Barbosa dos Santos <wellington.barbosa@pt.org.br > 
Enviado em:	 terca-feira, 10 de dezembro de 2019 11:09 
Para:	 Eliana Danza I JurIdico - SP 
Assunto:	 ENC: dbaccess 

Dc: Jackson Proativa [mailto:jackson@ proativatecnologiasp.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 17 de setembro de 2015 17:12 
Para: wellington.barbosa@pt.org.br; edelson.souza@pt.org.br 
Assunto: dbaccess 

Sr. Welington, boa tarde. 

Sornente para alinhar corn você a respeito das atualizacôes, conversei corn a TOWS ontem a noite, eles 
disserarn que precisa atualizar o dbaccess para que o taf funcione sem nenhum problema gere todos os registros 
necessãrios, então amanha, podermos fazer atualizaçâo logo cedo, fazemos backup antes e depois atualizaremos 
dbbasse. OK.

Ontem a TOWS liberou outro pacote de patch de correçâo, mas logo em seguinte retirou do site pois 
identificou erro no pacote. Ainda não recebi nenhuma resposta do chamado da totvs a respeito do layout atualizado do 
ecf. 

Abracos 

Cordialmente, 

PffNA kon arva!ho de 

55 114426 858 
I	 U -

WPV9iQ1LbI 

CvnuLopia cpccIznda itoERPProth'u	 Av. Peefr Brrto 395,c1. 157 - Pro SanMcfr- SP 
A•tes tIe ;upn	 ense em euc responsabthdecle e comprornisso rn e MEIC AMBlE NTEI



Eliana Danza 

De:	 Wellington Barbosa dos Santos <wellington.barbosa@pt.org.br > 
Enviado em:	 terça-feira, lOde dezembro de 2019 11:09 
Para:	 'Eliana Danza I JurIdico - SP 
Assunto	 ENC Item 02 

De: Jackson Proativa [ma ilto :jackson@proativatecnologiasp.com . br] 
Enviada em: sexta-feira725 deéfembro de 2015 06:08 
Para: 'Wellington Externo' 
Assunto: RES: Item 02 

Born dia Welington. 

Drope todas as quelas tabelas que você anotou, tanto da base hornologa e também na base TAF, depois rode 
o wizard, e depois rode o processamento 0 e 2. 

A tarde estarei ai. 

Abracos 
Jackson 

De: Wellington Externo [mailto:wellington.barbosa@pt.org.br] 
Enviada em: quinta-feira, 24 de setembro de 2015 11:30 
Para: iackson proativatecnologiasp.com.br 
Assunto: Item 02 

Analista 
ELIANE THEODORO FERNANDES 

Equipe 
MP_ATE_FISCAL 

Data 
21 /09/2015 08:39 

Observaçâo 
Wellington, born dia! 

Porfavorabriro Monitor do DBaccess e a BUILD deve ser 19/11/2014, 0 TAF utiliza urna propriedade que so existe no 
DBAccess atualizado. 

Fazer urn bkp e Dropar as tabelas abaixo: 

TAFGERCTL 
TAFECF_ 

A coluna TAFFIL deve contero mesmo conteudo do complemento de Empresas, 0 carnpo descriçao de Filial (Cl ECODFIL), e 
segundo campo de Filial na rotina do complemento de empresa. 

As tabela serão criadas no mornento que o ECF for gerado novarnente.



Desta forma soluciona o erro.Não precisa gerar nova revisão, rodar 0 e 2. 

Atenciosamente, 

Eliane Fernandes 

__________________	 A7'I 
Nossa pesquisa está de cara nova!	 ________________ 
Mais objetividade para que você, cliente, indique a sua satisfaçäo. - 
Não deixe de responder as pesquisas! Sua participacäo é fundamental para melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

Nuestra encuesta tiene una nueva apariencia! 
Más objetividad para que usted, cliente, indique su satisfacción. 
No deje de responder las encuestas! Su participaciôn es fundamental para a mejora en Ia calidad de los servicios restados. 

Our survey has a new look! 
More objectivity so that you, customer, may specify your satisfaction. 
Be sure to answer our surveys! Your participation is essential to improve the quality of services provided! 

Wellington Barbosa dos Santos 
Tecnólogia PT 

weIIington.barbosa(Dt.org.br 
(11) 3243-1313 
(11) 95297-7627



Eliana Danza 

De: Wellington Barbosa dos Santos <wellington.barbosa@pt.org.br > 
Enviado em: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 11:08 
Para: Eliana Danza	 JurIdico - SP 
Assunto: ENC: Ref. Dia 29 
Anexos: OS_PT_29091 5.pdf

De: nalini@ proat ivatecnologia.corn.br [mailto:nalini@proativatecnologia.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 1 de outubro de 2015 11:14 
Para: wellington.barbosa@pt.org.br 
Assunto: Ref. Dia 29 

Wellington, born dia. 

P	 o a Ordem de Servico do dia 29/09. 

Poderia, por favor validá-la e me retornar. 

Preciso encaminhar a Proativa hoje. 

Grata

Solange F. R. NaiIn! 
rTI I IVUl	 concultora 

p'	
551144261358 

wpIcn9JcQrnE 
Cosi1icri c	 iizud nc ERP Poihcu	 1w. Peer 8rteto, i395 4 157- P&ao - Santo André' SI' 

Ants do inpnrnir pens am sua spoiabibdad e coinprorniso corn a MOAMlENTE! 
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www.proativatecnologia.com.br 

	

ORDEM DE SERVIO	
73 

Consultor	 467 - SOLANGE NALINI
	

Servico 010- Consultoria ERP 
Cliente	 000280 - PT 

Data	 29/9/2015 - Terça-Feira 
Perlodo	 Das 11:00 ate as 19:00

	
Translado 1:00
	

Outros 1:00	 Total 8:00 

Projeto	 000280002 - 

Tarefas realizadas: 
Tarefa:O1.01 - SUPORTE PROTHEUS - Tempo: 7,00 hrs 

Tarefas realizadas 

Suporte a Geraçao do ECF. 
Arquivo gerado estava transportando piano de contas errado. 
Detectamos que o sisterna não estava tratando o tipo de atividade PARTIDO POLITICO. 
Foi aberto charnado na Totvs.	 - 
Seguirnos orientacão ref. a ajuste do campo especifico para Part. Politico (15), elirninando alguns erros 
do PVA. 
Porém a geracâo do arquivo continuou a gerar inconsisténcias, nâo transportando 0 pIano correto. 
Novo chamado aberto pelo Sr. Wellington e a Totvs ficou de resolver no dia 30/09 pois não conseguiu indicar 
urna solucao para o problema, provavelrnente o não tratarnento para a atividade. 

Cliente decidiu enviar o arquivo previarnente validado pelo PVA, feito diretarnente nele corn a irnportacâo dos 
valores do SPED, para posteriorrnente gerar no Protheus, garantindo dessa forrna o prazo de entrega. 

Observacão: 

Quaisquer restricOes quanto as tarefas apontadas na ordern de serviço devern ser dvescritas no erso e/ou 
apresentadas a Proativa no prazo de quarenta e oito horas, pois corn a assinatura do rnesrno será 
considerado que as tarefas foram executadas satisfatoriamente e liberados para faturamento 

SOLANGE NALINI	 WELLINGTON 
Proativa Tecnologia	 000280 - PT 

00028000467201509291100 

http://1 77.68.1 57.38:8000/portalospms/osimp.aspx?0S0002800046720 1509291100 	 01/10/2015



Eliana Danza 

De:	 Wellington Barbosa dos Santos <wellington.barbosa@pt.org.br > 
Enviado em:	 terça-feira, 10 de dezembro de 2019 11:11 
Para:	 Eliana Danza I JurIdico - SP 
Assunto:	 ENC: [SPAM] Reunião 10/11/15	 LSI 

Anexos:	 20151110_142650.jpg;20151110_142718.jpg 	 4 

De: Mario [mailto:mario@proativatecnologiasp.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 10 de novembrode 2015 l4:43 
Para: wellington.barbosa@ptorg.br  
Cc: edson@proativatecnologiasp.com.br  
Assunto: [SPAM] Reunião 10/11/15 

Boa Tarde Sr. Wellington, 

Conforme acordamos nesta manhâ, segue resurno de nossa reunião para sua ciência e acompanhamento. 
Abraco.

Participantes: 
PT:	 Sr. Wellington e Sra. Marineide 
Proativa:	 Srs. Mario e Edson 

Atividades Planejadas: 
1- Efetuar melhoria no relatório padrão FINR3SO, conforme regras abaixo. Essa tarefa será executada 

remotamente, corn objetivo de ser entregue para validação em 16/11/15. Estaremos usando o atual saldo de 
horas 9999 para esta tarefa. Anexo os relatórios envoividos. 

a. A coluna Valor Pago conterá os valores das colunas Valor Original + impostos 
b. A Coluna Descontos deverà substituir pelo nome Outros 
c. A coluna Outros conterá os valores referente a IR + INSS + 1SS 
d. A coluna Abatimentos será renomeada para Abat./Desc, tratando os valores de ambas. 
e. Criar nova pergunta para escolher se quer imprimir os impostos detalhados, usando modelo de 

formatacâo do relatório FIN R855. 

2- Sped:
a. Foi informado pela Sra. Marineide a existência de mais de 200 registros de advertência. 
b. Apresentamos tecnicarnente como podem ocorrer essas situacôes, desde atualizaço de sistema ate 

do novo piano referencial, onde ficou acordado que este trabalho será posteriormente tratado, apOs 
finaIizaço do item 1 acima. 

3- Dirf:
a. Sra. Marineide informou necessidade de manutenço, pois segundo ela, deveria aparecer somente 

após pagarnento do fornecedor. 

4- Versâo 12: 
a. Falarnos corn o Sr. Wellington sobre vantagens deste processo, inclusive do pagamento do 13 

salário, assim como comecar 2016 corn o sistema atualizado. Sr. Wellington ficou de retornar ate 
amanhã, para viabilizar o projeto e podermos agendar atendimento.



Att,

Mario Franco 
Gestor d€ Projetos i Servicos 

	

'a	
55 Il 442 185$ 
55 ii	 163 8124 

pE 9igIQlnJr 

	

Coriuhori e evIiind *io ER? Prothe 	 A. Petcira B&reto, l39SCj, 151 	 nMc& SP 
Mle e imprin pense em sue rpois biUdsce e ooripromisso corn MEIOAMBIENTE! 

Este email fol escaneado pelo Avast antivIrus. 
i1 www.avast.com

1FL



1 
,SlONFINR35O.prVv. I 1' 'p1"

i, 

"	 Poc	 dos Forfle	 ores - RAIS 

0,00 0,00 0,00 
00%	 0t 1	 PD 4	 4 i/ I i 01/01/1 04/01/Il 2	 11'., , on

0,00 
n	 O0 31	 14,U4 /0'/13 0.'113 21(02113 1	 1ii,44 ,00 0,00 0,00 

I 0L,4t l/0/14 0.'/t 210'IU 2t",4t 0,00 0,00 0.00 

0000014 ur 4J	 40.,,44 0/0)lt3 /QIIJ 2s.,/0lIt3 ?.I1,1' 0.00 O.O 0,00 0,00 

0-00014 I	 NF	 :tto4 J'L*,1. t/04/%3 'i/1/l3 2I/03113 t	 I.12 ,00 0.00 0.00 0,00 

iO00tt'1 p	 tk'fl '	 :i4,o O'iol/u •'!IiOj/II 't/04/13 ti', o.a0 0,00 0,00 0.00 

I	 N	 1 i10 4	 'b	 4 O/04/ Il J/U4'% '4/)4/% 1 ils, o,00 0.00 0,00 Q,00 

I '	 ',t1, 1 O:/./l oiosii "l/U'/l I 0,00 0.0 0,00 o,o 

!' 4'Ctth 4 4 0:1011 0'I1 2. US, 4 o,ui Q,03 0,00 0,00 

'c':4' I )	 % 0!0u!I 1 01 '/	 1 /0ti* 3 t o,00 0,00 0,00 

I I	 t4 4 i).'	 ' 413F01t I t,4' 0.00 0,00 0,00 0.00 

u'	 :tii.' '	 '14,40 /01/U /0'/11 'S/QI/li I 11,C 0,00 0,00 0,00 0.00 

1	 i 11.	 4it c ,	 4 0/0I/1 ,1/11I /01/l3 1'?, 4a 0,00 0,00 0,00 0,00 
ii i. .t440 t2/0,t3 :1/tfl) 3,0'L1 1 0,00 0,00 0.00 0,00 

1'	 :3U 4	 'k,'4 l,;04/LS 0'fli j/043 2.Ilj,4i 040 3,00 0,00 0,C0 
4 :	 t0.0t! 0.c)L) 0'0'/t 0''0'4Pt3 t.	 73 0,10 0,00 0,00 

'4	 t..	 'v .0	 ),03 't3 04t13 10	 L0 0.00 0,00 0,00 0,00 
'40 OI1l1 1O,IL'13 il1it3 p :',,so 0.00 0,0 O,' 

: '43 03, L'"3.) %'t'/li '1 i,: 1.') J,C0 0,00 -'00 

.	 1' .1',	 .0 't	 14 0.0I	 14 0LGI 14 13.'0 0.00 0,00 0,00 0,' 
' ': 4	 '14 i0'4tl14 :	 0.''t1 t 0.00 o,00 

' ', '•	 t	 tt I't	 14 401	 14 '00.00 .00 0,00 0,00 
'i ',	 ':' 4.	 14 ' U	 . 0.C3 0,00 

*	 ''i	 'i ',l'	 ' .. ''	 11 0" 0114 (It h	 4.1' ,I'' 0, '0 0,00 
14 ..01I4 14 't 3,00 n,..: 

.34 ;' :	 '%4 ;,	 .'tl ' o,00 •4' 

c ' '	 4	 44 04'I 0'	 04	 II '•t'e" 0,' 
'4	 14 t4	 14 "	 01	 14 I 

• U o	 o 3'-'' ..' o"c 3," 
3.	 ' .	 I 0	 1 1 .'	 '	 ''	 14 ''	 . '3 " ' * ,,, ' '3 

I	 I I 11	 ' c 4' I 
I '	 II '"' .•'' ''' 

-c c I c *1	 - '% ,c I 
* ,	 .,	 *1 II



- - SIGNFINRSS5 p1/v 11	 J Titulo pnncpai X ImPOSIOS 

Empresa. PT / Fuai DN

01 1% 2tfl301 L2!.t3 2t/0./1J 

' ic 22L103 1310'#13 

03 TV fl03 12iFt3 0I/t3 

r3 Th flt0.3 12102/13 GJfl/1

;f	 41.( 

o JL	 21 ui

-

tr 313 12//U Z1/0rIJ 4	 7'4.L1 

1 TX Z21323CL 12,,L3 2*1/13 

r 02 1% Z2-L02M IU0/t3 //1i 

03 TV- 2fl0?33 1UCI*) 

TX z1*23 Z'.'L. 13 

?)i2C	 ;:;	 t.	 -i' ri	 '*	 0..L-2 .11 3,	 - 2ai1.3 cV0Il! 2IkI13 V.,-	 I	 2 -

.1. 3* t.( 2iI31J 

tV TX U1J 2*3/t 2'^ .V 

TX i'fl333 V3*I3 
t* 04 33 z1i'I) 

C	 'U 0cit-2 c31 'i22 01 Z'o'9	 11 231 
'_..; *	 . -

G31 '.lfl-.Z at 221.z31 Jort J/l3 
'21 CU2 62 t Z21r.3 3 

00Z12 03 TV. 223 :•:t. Z19f1) 

¶.X 2.	 I I).3

3L1 

Cl W: 1	 1 U/Il u'U13 
-	 .

_______

'4 .3 3'-	 I I3	 11 

-------	 --.	 --	 ------ - --__-



Eliana Danza 

De:	 Wellington Barbosa dos Santos.<wellington.barbosa@pt.org.br > 
Enviado em:	 terça-feira, 10 de dezembro de 2019 11:13 
Para:	 Eliana Danza JurIdico - SR 	 ________________ 
Assunto:	 ENC: [SPAM] Re: Relatório

/278I 
/ __j 

De: Pedro Vilas Boas [mailto:pedro@proativatecnologia.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 24 de novembro de 2015 22:48-
Para: Wellington Externo 
Cc: 'Mario' 
Assunto: [SPAM] Re: Relatório 

Boa tarde Wellington, 

imprimi o mesmo relatório e os tItulos de 2012 foram impressas, como mostrar o print abaixo:



Fl PF NUHE0 PC TIPU RHISSAO NATUr&EZA 

01 001 000103 01 INS 11/11/2015 21102201 

01 001 037011 01 FOL 24/11/2015 31101004 

01 002 037008 01 FUL 24/11/2015 31101004 

TITULOS RH ABErT0 

Total de Titulos ----------3

SALDO A PAGAP. DATA VHNCTO	 TPAS0 / ' 4P I 

	

7.847,70	 18/12/2015	 .	 -t_j 

	

153.250,75	 18/12/2015	 -24 

	

145.063,40	 18/12/2015	 -24 

306. 161,85 

Protheus 11 > Financeiro Consuttas Contas a Pagar 

PosicaoFornecedor[02.9.00061	 _____ 
Haior Saldo -------------------: 	 0,00 

Saldo Hitorico em US --------:	 0,00 

TITULOS PAGOS 

FILIPFtF NTJHEP.0 PC EHISSAD NATUP.EZA JAL0R TITULO VALOP. PAGO JUP.OS HtJLTA 

01 002 000078 1 26/11/2012 21102201 3.787,34 3.787,34 0,00 0,00 

01 002 000845 1 03/12/2012 22102201 3.913,59 3.913,59 0,00 0,00 

01 002 000885 1 23/01/2013 21102201 4507,75 4.507,75 0,00 0,00 

01 002 000914 1 25/02/2013 21102201 4.071,51 4.071,51 0,00 0,00 

01 002 000941 1 26/03/2013 21102201 4.507,74 4. 507,74 0,00 0,00 

01 002 000968 1 24/04/2013 21102201 4.362,34 4.362,34 0,00 0,00 

01 002 000997 1 20/05/2013 21102201 4.556,22 4.556,22 0,00 0,00 

01 002 001046 1 22/07/2013 21102201 4.507,75 4.507,75 0,00 0,00 

01 002 001070 01 08/08/2013 22102201 770,00 770,00 0,00 0,00 

01 002 001071 01 22/08/2013 21102201 4.507,75 4.507,75 0,00 0,00 

01 002 001099 01 23/09/2013 22102201 4.241,16 4.241,16 0,00 0,00

OIha os parâmetros jâ na tela de impressão do relatório: 
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1mpresao	 Ocionais '[Persorsiizar )_______________ 

-TftuIo ,-Formato Lcanceiar. 

ConultaPosicao Atual	 rornecj Q Retrato

__J
_________ 
1 

Tipolmpressao Ambiente•--------
________ 

0 Em Disco Q Servidor 
o Via Spool Q Clierite 
o Direta na

- 

FINCO3O

--j 

Este programa Ira imprirnir a Consulta de urn Fornecedor, 
informando os dados acumulados do Fornecedor, Os Pedidos 
'hp.rn Titi JIg-IS p.m Ahertn p rp.frrjn rn FitiJrmer*l 

Verifica se Os parâmetros estão iguals ao seu por favor:

ADa Emissao?
F	 I 

Ate a Emissao? 31/1 212015 

Do Vencimerito?
[	 12012 j 

Ate o Vencimento? [31/1	 j 
Considera Provisor.? Sim	 FJ 

_.nsfr1 .	 .do2 

forme a data de emissao irticial. Qk.

SUP8JOR	 tLi 
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Considera Faturados? Hi 

Considera Pedidos de Compra? 

Historico completo?	 [m 

Coriv.mov. na moeda sel.pela? 	 Data Movimento 

Seleciona Filials? 

Indique Todos se deseja considerar LCat!!!!I 
todos Os pedidos de compra nesta 
consufta cu Em Aberto para considerar 
apenas pedidos em aberto.

Caso os parâmetros estejam iguais me envia urn print da tela corn o relatório. 

A	 iosamente. 

Pedro Vilas Boas 
Proativa Tecnoiogia Ltda. 
Consultor Protheus 
55 11 98380 2321 

Em 2015-11-24 16:10, Wellington Externo escreveu: 

Mario Boa Tarde, 

Estarnos corn urn problerna ao tentar gerar urn relatório. 

'iinho: Financeiro > Consulta > Contas a Pagar> Posico Fornecedores - COdigo RP0002 (instituto nacional 
auseguro social) 

Ern açöes relacionadas > Consulta > Parârnetros (Perlodo de 01/01/12 ate 31/12/15) > Selecionar todas as filiais 
> Gula TItulos Pagos - Aparecern as tItulos de 2012. 

Problema: Em lrnpressão > Parârnetros (PerIodo de 01/01/12 ate 31/12/15) > Selecionar todas as filiais - No 
aparecern as tItulos de 2012. 

Por favor, poderiam verificar?
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Att; 

Wellington Barbosa dos Santos 

Tecnologia PT 

zweIIington.barbosa@pt.ofg.br 

(11) 3243-1313 

(11) 95297-7627



Eliana Danza 

De:	 Wellington Barbosa dos Santos <wellington.barbosa@pt.org.br > 
Enviado em:	 terça-feira, lOde dezembro de 2019 11:13 
Para:	 Eliana Danza I JurIdico - SP	 - 
Assunto:	 ENC: Relatório 
Anexos:	 imageOO2.png; image003.png; imageoo4.prig; imageoo5.png 

De: Pedro Vilas Boas {mailto:pedro@proativatecnologia.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 26 de nOvembro de 2015 02:28 
Para: Wellington Externo 
Cc: 'Mario' 
Assunto: Re: RelatOrio 

B	 ioite Wellington, 

0 problema dos tItulos de 2012 que nâo estâo aparecendo no relatório é 0 seguinte: 

o sistema grava Os tItulos a pagar em urna tabela SE2 e as baixas dos tItulos em outra tabela chamada 
SE5, cada tItulo tem urn campo chamado Natureza que esta presente nas 2 tabelas 

A natureza do tItulo na tabela SE2 sempre é igual na tabela SE5 e essa é uma condiçäo para que este 
tItulo seja impresso no relatório, o que acontece é que para Os tItulos que estâo corn problerna as 
naturezas estâo diferente nas tabelas como rnostra o printabaixo: 

SE2 - TItulos a Paqar 

__________________________ 
E2_PREFIXO	 E2_NUM	 E2_PARCELA	 E2_TIPO	 E2_NATUREZ	 2_PORT 

	

SESOI0	
001	 029693	 1	 NP	 21102201 

J .

	

	 : SEDOIO

C11980



J ¶	 ____ 
SE2O1 o	 ES_FILIAL	 ES_DATA	 E5_TIPO	 E5_MOEDA	 E5_VALOR	 Ii ES_NATUREZ 

SE5010	
01	 27t11f2012	 NP	 01	 114g482 pRao 

' E SEDOIO 

H	 CT1980 

Corno urn teste eu aiterei a natureza deste titulo na tabela SE5 deixando igual a tabela 
SE2 e 0 titulo foi impresso no reiatório como mostra o print abaixo: 

--- ,___ 
SIGA flCO30/v.11 
Hora...: 02:24:44 - Empresa: PT IFilial: ON 	

Consua P 

Codigo ------------------------: RP0002	 Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEQURO SOCIAL 
L Cortrib Jur -----------------
Primeira Coiipra---------------: 02/03/1998 
Ultima Coipra-----------------: 24/01/2014 
Haior Atraso ------------------:	 511,00 
Saldo Historico ---------------:	 -102.831,61 
Haior Compra------------------: 	 0,00 
!aior Saldo -------------------: 	 0,00 
Saldo Historico e US --------:	 0,00 

TITULOS EH 1BERTO 

Fl	 PRF Nul!Er&o PC TIPO	 EHISSAO	 NATUREZA	 SALDO A PAGAR	 DATA VENCTO ATRASO	 VALOR 

Total de Titulos ---------- 0 0,00 

iiTTJLOS PAGOS 

FILIPrLF NWER0 PC EHISSAO NATUREZA VALOR. TITULO VALOR PAGO JTJROS !ULTA	 DESC 

01	 001 029693 1 27/.11/2012jI 21102201 114.948,29 114.948,29 0,00 0,00 

01	 001 029899 1 29/01/2013 31101004 119.558,46 119.558,46 0,00 0,00 

01	 002 029891 1 29/01/2013 31101004 96.191,96 96.191,96 0,00 0,00 

01	 001 030030 1 25/02/2013 31101004 114.020,53 114.020,53 0,00 0,00

Este comportarnento de deixar as tabelas corn os valLores de natureza diferente foi urn erro 
do sisterna, rnas comb são para titulos antigos não consigo de dizer o porque isso ocorreu, 
já que aparentemente este problerna não ocorre mais. 

Para arrumar todos os titulos do passado eu teria que fazer urn levantamento de todos Os 
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titulos que tiveram este problemas para realizar o ajuste nas tabelas. 

Atenciosamente. 

Pedro Vilas Boas 
Proativa Tecnologia Ltda. 
Consultor Protheus 
55 11 98380 2321 

Em 2015-11-25 15:31, Wellington Externo escreveu: 

Pedro Boa Tarde, 

Conforme conversa por telefone, segue em anexo. 

Att; 

Wellington Barbosa dos Santos 

Tecnologia PT 

zweIIington.barbosa@pt.org.br  

(11) 3243-1313 

(11) 95297-7627 

Pedro Vilas Boas [mailto:pedrocDroativatecnologia.com.br] 
Enviada em: terca-feira, 24 de novembro de 2015 22:48 
Para: Wellington Externo 
Cc: 'Mario' 
Assunto: [SPAM] Re: Relatório 

Boa tarde Wellington, 

Eu imprimi o mesmo relatório e os tItulos de 2012 foram impressas, como mostrar o print abaixo:

,/285 
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OIha os parârnetros jâ na tela de impressâo do relatório: 

Verifica se Os parâmetros estão iguais ao seu por favor:

I 1L
26I 

1__ 
Caso Os parâmetros estejam iguals me envia urn print da tela corn o relatório. 

Atenciosamente. 

Pedro Vilas Boas 
Proativa Tecnologia Ltda. 
Consultor Protheus 
55 11 98380 2321 

Em 2015-11-24 16:10, Wellington Externo escreveu: 

rio Boa Tarde, 

Estarnos corn urn problerna ao tentar gerar urn relatOrio. 

Carninho: Financeiro > Consulta > Contas a Pagar> Posicão Fornecedores - COdigo RP0002 (instituto 
nacional do seguro social) 

Ern acôes relacionadas> Consulta > Parârnetros (PerIodo de 01/01/12 ate 31/12/15) > Selecionar 
todas as fillais> Guia TItulos Pagos - Aparecern os tItulos de 2012. 

Problema: Ern lmpressão> Parâmetros (Perlodo de 01/01/12 ate 31/12/15) > Selecionar todas as 
filials - Nâo aparecern os tItulos de 2012. 

Por favor, poderiarn verificar? 

Att;
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Wellington Barbosa dos Santos 

Tecnologia PT 

weIIington.barbosa@t.org.br 

(11) 3243-1313 

(11) 95297-7627
	

/287 1 

/cj



w 

> Corita Pag\ 

US --------:	 0,00

PC TIPO ENISSAO NATUREZA SALDO A PAGAR DATA VECT0 ATRASO VALOR JUROS VALOR IRRF VALOR 155	 VALOP 
01 INS 11/11/2015 2110Z201 7.847,70 18/1Z/Z01.S -24 0,00 0,00 0,00 
01 FOL 24/11/2015 31101004 153250,75 18/12/2015 -24 0,00 0,00 0,00 
01 FOb 24/11/2015 31101004 145.063,40 18/12/2015 -24 0,00 0,00 0,00 

3 306.161,85 

'	 [imprimir 

-Tipo de Impresso 
® Via V!ndows 
o Direto na porte 
o E-mail 

Ambiente - 
® Servidor 
Q Cliente 

[Microsoft 

PC E}IISSAO NATUREZA VALOR TITULO 
1 26/11/2012 21102201 3.787,34 

1 03/12/2012 22102201 3.913,59 

1 23/01/2013 21102201 4507,75 

1 25/02/2013 21102201 4.071,S1 

1 26/03/2013 21102201 4507,74 

1 24/04/2013 21102201 4.362,34 

1 20/05/2013 21102201 4556,22 

1 22/07/2013 21102201 4.507,75 

01 08/08/2013 22102201 770,00 

01 22/08/2013 21102201 4.507,75 

01 23/09/2013 22102201 4241,16

VALOR PAGO RIROS HIJLTA DSC0NTOS BAIXA VENCTO ATRASO BCO Imprimir. 
3787 34 0 00 0 00 0 00 27/11/2012 20/12/2012 -23 001

® Todasas 
Qpagnaetu 3913,59 0,00 0,00 0,00 03/12/2012 10/01/2013 -38 001
Q intervalo 

4507,75 0,00 0,00 0,00 30/01/2013 11/02/2013 -12 001 .	 - InIcIo:[ 

4071,51 0,00 0,00 0,00 27/02/2013 11/03/2013 -12 001 Numero de copias 

4.507,74 0,00 0.00 0,00 26/03/2013 10/04/2013 -15 001 Margem 

4.362,34 0,00 0,00 0,00 25/04/2013 10/05/2013 -15 001 

4.556,22 0,00 0,00 0,00 29/05/2013 10/06/2013 -12 001 

4.507,75 0,00 0,00 0,00 25/07/2013 12/08/2013 -18 001 

770,00 0,00 0,00 0,00 13/08/2013 10/09/2013 -28 001
ii 
__. 

4.507,75 0,00 0,00 0,00 27/08/2013 10/09/2013 -14 001 

4.24116 0,00 0,00 0,00 01/10/2013 10/10/2013 -9 001w 

1 11fl1loO% l'v1



I I

[1 -	 mpressao	 Ocionais	 Personalizar ) 

-TltuIo	 —Formato 
Qetrato 

Consufta Posicao Atual de Fornec j	 ® Paisegem 

Tipolmpressäo	 -Amhiente - 
® Em Disco	 ® Servidor 
o Via Spool	 C Cliente 

O Direta na Porta 
mu 

[FINCO3O 

Este programa ira imprimir a Consufta de urn Fornecedor, 
informando os dados acumulados do Fornecedor, Os Pedidos 
m hp.rtn TitiiIn P.m Ahrtn e relrn un Fatuirmntn



Da Emissao? 

AteEmissao? 31/12t2015 

Do Vencimento? [ 01101,2012 j 

Ate o Vencimento?
L 31	 21201 

Conidera Provisor.?
I "1

_______ _____	 '_i 

Informe a data de emissao inicial.	 Pk-_j	 ejj 



r-1

Considera Faturados?	 EI	 I 1 
Considera Pedidos de Compra?	 ______ 

Historico complete ? 

Conv.mov. na moeda sel.pela?	 D Movimento -	 -	 I H 
Seleciona Fillais? 	 Lsm	 jj 

Indique 'Todos se deseja considerar 	 LPJl 
todos Os peclidos de compra nesta 
consulta ou 'Em Aberto para considerar 
apenas pedidos em aberto.

6

£ 



/iPT 

PARTIDO DOSTRABAIHADORES	 __________ 

Diretório NacionaL	

_____________ 

Pc 162-30 

Informacao n° 264/2019 

Item 32 

Empresa UMAMAIS 

Brasilia • SCS - Quadra 2, Bloco c, no 256, EdifIcio Toufic • CEP: 70302-000 - BrasIlia / DF 

São Paulo • Rua Silveira Martins, 132 - Centro • CEP: 01019-000 - So Paulo / SP





•Y 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
BRASILIA - DF

,

MOD. TSE 25



MOD.TSU 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAJ. 
BRASILIA - DF 

0



4,. 
Tribunal Superior Eleitoral

SECRETARIA JUDICIARIA 

PREsTAcA0 DE CONTAS N° 162-30.2016.6.00.0000 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mu e dezenove, 
procedi ao encerramento do ANEXO 65, a fI. 297 

Eu,	 , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuaçao 
e Distribuicão - CPADI, Iavrei o presente termo. 

Antonio Rodris Paiva 
Assistente Ait,(istrativo 

Se ProY(/C(r D I/Si D
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