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Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 287-66.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, procedi
à abertura do anexo 21, à fi. 02.
ç
Eu, da Coordenadoria
,
de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPAI5I, lavrei o presente termo.
54zgna & Lousa S
Aux. de Micronformátjca
Seprom/CpedWSJD
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ANEXO 21
ow

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 287-66.2014.6.00.0000
Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob n° 3.941/2018,
juntada aos autos principais às fis. 62-69.
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INFORMAÇÃO TSE N° 58/2018

Apresentação de Contratos e
!TEM 14
relatórios para comprovação do montante
de R$ 55896,23.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IN FO RMATICA
CONTRATANTE: PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
CNPJ: 07.665.132/0001-81
ENDEREÇO: SHIS, QL 22, O 01 CASA 02, LAGO SUL, BRASÍLIA-DF
CONTRATADO: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD
CNP): 09.504.574/0001-71 INSCRIÇAO ESTADUAL: 07.502.392/001-71
ENDEREÇO: SGAS QD 915 BLOCO B SALA 109 ED. OFFICE CENTER BRASÍLIAF
Pelo presente instrumento particular de contrato de Prestação de Serviços, as partes acima
nomeadas e qualificadas, devidamente representadas na forma de seus respectivos atos
constutivos, têm entre si, justo e contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto: Prestação de Serviços de Informática (Hardware,
Rede, Web, Aplicativos e demais serviços de Informática que se fizerem necessários.
Efetivando visita à empresa de Segunda. a Sexta feira quando solicitado.
CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações da Contratada. A Contratada obriga-se a
prestar assistência à rede de computadores da Contratante, prestar suporte aos usuários,
solucionar problemas de softwares e hardware, providenciando consertos e/ou substituições de
equipamentos, prestar assessoria nas aquisições de softwares e hardwares, realizar e
programar backups, realizando acesso remoto ou efetivando visita a empresa quando for
requisitado. Prestação de Serviços de manutenção suporte e com manutenção preventiva e
corretiva ao Servidor de Dados e computadores além de outros serviços de informática que se
façam necessários ao bom funcionamento da Rede de computadores sendo que o número de
chamados é ilimitado. Fica a critério do contratante determinar o tipo do chamado que
determinará o prazo para atendimento que são: Chamado emergencial: até 4 horas úteis para
início do atendimento e para Chamado Normal: 24 horas úteis ambos de segunda a sexta-feira
em horário comercial. O chamado será realizado pelos telefones da empresa e celular do
Analista SAMUEL GONCALVES SOUZA, podendo também ser realizado através dos outros
profissionais da empresa.
CLÁUSULA TERCEIRA - Da Equipe: Para o cumprimento das obrigações contratuais a
Contratada disponibilizará ao Contratante os serviços de todos os seus profissionais tendo
como gestor e principal consultor o Analista de Suporte SAMUEL GONÇALVES SOUZA.
CLÁUSULA QUARTA - Da Responsabilidade Trabalhista: Os profissionais designados pela
Contratada para cumprimento das atividades contratuais em conformidade com a cláusula
terceira, não gerará nenhuma vinculação trabalhista à Contratante. reconhecendo as
partes a não existência de qualquer vinculação de pessoalidade, subordinação e continuidade
na prestação de serviços objeto do presente contrato, condição com a qual concordam
expressamente os profissionais da equipe. Cabe a CONTRATADA a responsabilizar-se, direta ou
regressivamente, única e exclusivamente, pelos contratos de trabalho de seus empregados,
preposto ou subcontratado, independentemente destes possuírem contratos diretos com a
CONTRATADA ou somente prestarem serviços em seu nome, arcando integralmente com
salários, encargos trabalhistas, securitários e previdenciá rios.
CLÁUSULA QUINTA - Do Local e Instalações de Trabalho: A Contratante disponibilizará
ao Contratado, na forma de comodato, o espaço físico, os equipamentos e todo o material
necessário à execução dos serviços ora contratados.

CLÁUSULA SEXTA- Do Pagamento: A Contratante obriga-se a pagar à Contratada a título
de remuneração, pelos serviços prestados, objeto do presente contrato, a importância de R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais) por mês trabalhado após apresentação da
respectiva Nota Fiscal de Prestação de Serviços.
CLÁUSULA SÉTIMA- Do Reajuste: O valor mensal contratado será reajustado com base na
variação acumulada do IGP-M - Índice Geral de Preços - Mercado, apurado pela Fundação
O
Getúlio Vargas ou caso o IGP-M seja descontinuado por qualquer motivo, s 14,
substituto o INPC Índice Nacional de Preços a Consumidor, apurado pelo 1 BGE após 601 E no
de contrato.
CLÁUSULA OITAVA- Das Obrigações da Contratante: A Contratante obriga-se ao
pagamento pontual, até o 70 (sétimo) dia após o vencimento, das faturas relativas aos serviços
prestados, observando-se o disposto no parágrafo da Cláusula Sexta.
CLÁUSULA NONA - Das Responsabilidades: A parte que infringir qualquer uma das
cláusulas deste instrumento responderá por perdas e danos decorrentes.
CLÁUSULA DÉCIMA: O Contratado responsabilizar-se-á pelo zelo ético-profissional das
atividades relacionadas à Entidade e seus dirigentes, comprometendo-se a resguardar o sigilo
e a discrição que se fizerem necessários.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do Prazo: O prazo de vigência deste contrato será de
12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura, ser prorrogado de comum acordo entre as
partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Da Rescisão: A rescisão deste instrumento particular de
contrato caberá a qualquer das partes, desde que comunicada por escrito com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, obrigando-se, neste caso, a responsabilidade da Contratante
pelo pagamento de parcelas contratuais eventualmente vincendas do mês referido.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO: As partes de comum acordo, elegem o Foro
da comarca de Brasília como único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste
contrato.
E por estarem de comum acordo, dando-o por justo e acertado, assinam o presente
instrumento em duas vias de igual teor, em conjunto com as testemunhas abaixo
relacionadas.
Brasília-DF, 01 de Novembro de 2012.
VIAPÇ INFORMATICA

SAMUEL GONÇALVES SOUZA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
RG: 1.962.164-DF
Zun1as

e12;k

PRB PARTIDO RULIÇ4RASILEIRO

imjaufÓ da Silva
ftsoureiro
F 116.858.188-54.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
L SERVM
INFORMÁTICA, firmado entre o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrit
no 07.665.132/0001-81, neste ato representado por seu Tesoureiro Nacion
Joaquim Mauro da Silva, portador do CPF n o 116.858.188-54,
CONTRATANTE, e a empresa VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
inscrita no CNP] n° 09.504.574/0001-71, neste ato representada por seu sócio
proprietário, senhor Samuel Gonçalves Souza, portador do RG n 0 1.962.164 55 P/ DE
O termo final do contrato se daria em 01/11/2013, porém as partes em mútuo acordo
resolvem prorrogá-lo até 01/11/2015, com a assinatura deste termo.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo aditivo em duas vias
de igual teor, na presença de 02 testemunhas, que passa a fazer do contrato original.

Brasília, 28 deoutubro de 2013.

Ti
do Republicano Brasileiro

Via PC Com. E Serv. De Inform.
CONTRATADA

CONTRATANTE

Testemunhas:

Nome:
RG:

QUJi,fl'
Assinatura:

Nome:
RG: z\-J4Oi

Q_-&J\X)
mi-y-u

r
Assinatura:

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL do contrato referente a SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA, firmado entre o Diretório Nacional do PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO, doravante CONTRATANTE, e a empresa VIA PC COME
8
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, doravante CONTRATADO.

Nos termos do instrumento de CONTRATO, o Diretório Nacional do PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ sob n o 07.665.132/0001-81,
neste ato representado pelo seu Tesoureiro Nacional, senhor Joaquim Mauro
da Silva, portador do CPF 116.858.188-54, declara RESCINDIDO, sem ônus
para nenhuma das partes, o contrato de prestação de serviços de informática,
firmado com a empresa VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA inscrita no CNPJ n° 09.504574/0001-71, neste ato representada por
seu sócio proprietário, senhor Samuel Gonçalves Souza, portador do RG n°
1962.164 - SSP/DF.

Brasília, 30 de junho de 2015.

Via PC Comércio e Serv. De Inform.

epublicano Braseiro

CONTRATADA

CONTRATANTE
Testemunhas:

Assinatura:

RG:

LiJ C J

Nome:

JD

--Q Á -______

Assinatura:

RG:

/

4
PARTIDO IIEPUBLICAN() BR.ASILEL.R(.)

"4?

Brasília, 01 de junho de 2015.
1LL SJF

À VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Ref.: Notificação de rescisão contratual.
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NOTIFICAÇÃO

O PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO pessoa jurídica de direito
privado inscrito no CNPJ sob n° 07.665.132/0001-81, neste ato representado por seu
Tesoureiro Nacional, senhor Joaquim Mauro da Silva, portador do CPF n° 116.858.18854, vem através desta notificar a rescisão do contrato de serviços de informática, em
conformidade com a cláusula XII do contrato em tela, firmado com a empresa VIA PC
COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ n°
09.504.574/0001-71, com endereço comercial no SGAS Quadra 915 conjunto B bloco
B sala 109 térreo - Asa Sul - Brasília/DF - CEP: 70.390-150. Tal rescisão passa a
vigorar a partir de 30 (trinta) dias do recebimento deste documento.
Solicitamos o retorno de uma via deste documento devidamente recebida,
para nosso endereço comercial:
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASÍLIA/DF CEP: 71.650-215 - A/C de João Paulo-- Departamento Financeiro.
Nada mais a tratar, reiterar

votos de estima e consideração.

/

PA1LICANO BRASILEIRO
665,132/0001-81
Recebido por:
Nome: SJL

o'rZ-P

Data: 0k/o /( S
Orgão emissor:
(JF:

RG:

-

Tr: RIDC2

i. D -

L

Hora:

9:
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PÁGINA 1 de 1

DATA 0710612018
P
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E VINCULAÇÃO COM AS ATIVIDADES PARTIDÁRIAS
U?t

Nome do Prestador VIA PC COMERCIO
INFORMÁTICA LTDA
do Serviços

E

SERVIÇOS

DE Tipo de
Serviço:

CNPJ:

09.504.57410001-71

ATIVIDADES

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA

Unidade:

.LU

Suporte e
.mfnç'
L

SEDE
NACIONAL

DECLARAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
Declaro para os devidos fins de direito, que a empresa Via PC
Comercio e Serviços de Informática Ltda, prestou serviços no período
e 0110112013 a 3111212013.
Relatório de
Atividades

A rotina de serviços prestados para o Partido consistia em serviços
de: Prestar assistência à rede de computadores, usuários, solucionar
problemas de softwares e hardwares, providenciando consertos e/ou
substituições de equipamentos, prestar assessoria nas aquisições novos
equipamentos ou produtos, realizar e programar backups, realizando
acesso remoto ou efetivando visita a empresa quando for requisitado.
Prestação de serviços de suporte, manutenção corretiva e preventiva ao
Servidor de Dados e computadores, além de outros serviços de informática.

Observações:

As informações são atestadas por funcionários responsáveis pelos
departamentos financeiro e contábil.
Assinatura do Partid
wa
Testemunha

lesoure

Testemunha

/

TERMO DE ADESÃO E INTRUNIENTO PARTICULAR PARA USO DE
SOFTWARE - PRESTA Ç ÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E OUTRAS AVENÇAS
Pessoa Fisica

Multi-Empresa Mono-Empresa

Pessoa Juridica

[viLaL IiPtI

Cod. Contrato: 16426
Raião Social PJ)/Nomc(PF): Partido Republicano Brasileiro - PRB
Nome Fantasia: Partido Republicano Brasileiro - PRB
lriscr. EstiRO: isento
CNPJ/CPF: 07766513000181
Ramo
Atividade:
Associação
Telefone (21) 22223194 FAX: (21) 22223194
Endereço para cobrança: R. Quadra SHIS QL 22 Conjunto lN: Bairro: Setor de Hab i taçãcs Individi
Coiiplcmcruo: casa -2
UF: DF
CEP: 71650-215
Cidade: LAGO SUL
N°: 37
Endereço de uso de produto: R. VISCONDE DE INHAÚMA
Bairro: CENTRO
Complemento 13° andar
UF: Ri
CEP: 20091-007
Cidade: RIO DE JANEIRO
N°: 1
Endereço de Faluramento: R QUADRA SHIS QL. 22 CONJUNTO 1
Bairro: SETOR DE HABITAÇOES INDIVIDL
Complemento. Casa 2
UF: DF
CEP: 71650-215
Cidade: LAGO SUL
CPF:
72065460725
Contato principal: Vitor Paulo de Ar-anjo dos Santos
E-mail: prbfinanceiro(gmaii.COn)
Depto: Prcsidencia
Sócio Responsável (nome completo): Vitor Paulo Arauto dos Santos
Data Nasc: 22/1 111964
Função: Presidencia
CPF: 72065460725
Celular:
(21)
86294785
E-mail: prb.fliianceiro' ..gmai1.com
Qual Sistema utilizava? Outros
Como conheceu a Folhamatic? Prospecção (visita)
Registro: Raio Social
Correspoiidóncia A/C de: Contato Principal
Opção de Atualii.ação: Internei
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PRODUTO(S) ADQUIRIDO(S):
Produto
PACOTE
PROMOCIONAL
- FINAMATIC +

Quantidade

Valor Manutenção

Data Manutenção

10/6/2009

FSBANK

167,00

Despacho cm até IS dias úteis após assinatura do Contrato. Reainsle anual pelo índice do INPC (IBGE)
Data Contrato: 21/5/2009
Venci nento da Taxa de localão todo dia: 10
Forma de Pagto: 1+1
Valor Total do Licenciamento (R$) 430.(X)
Vencimento da primeira parcela: 10/6/2009
O valor total do licenciamento acima será cobrado pelo representante autorizado, mediante a nota fiscal
correspondente.
Deseja contato para implantação (configuração. instalação e treinamento): Sim
Data solicitada (a confirmar pela Folhamatic):
Quantidade de horas previstas:
Consultor: Clember Dantas Rodrigues
Representante Autorizada; Folhamatic Tecnologia cm Sistemas Ltda (52)
CNPJ: 64555626000147 Tel./Fax: (21) 3535-7878

RCP' BRAS IL

\

6'7'

Con50 LIdP

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS
AVENÇAS
Por meio do presente instrumento, de uma lado Folhamatic Tecnologia em Sistemas Uda., sediada na
cidade de Americana-SP. na Rod. Luiz de Queiroz 12
k
SP 304 Km 1275, inscrita no CNPJ sob o n° 64.555.626/0001-47, doravantedenominada j
CONTRATADA e, de outro lado a pessoa fisica ou jurídica qualificada no TERMO DEADÔ, a
a parte integrante e indivisível deste documento, doravante denominado(a) como
qual
CONTRATANTE. e, entre elas a representante da CONTRATADA e qualificada no mesmo TERMO
DE ADESAO. doravante denominada como REPRESENTANTE AUTORIZADO, estabelecem de
comum acordo pactuar os itens e condições seguintes:
ITEM 1 - DO OBJETO
É objeto da presente contratação a cessão de direitos de uso de softwares de domínio da
CONTRATADA, bem como a prestação dos serviços descritos no item III a seguir. nos Estados da
Federação cm que haja atendimento à legislação estadual (Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e
Paraná).
ITEM 2- DA CESSÃO DE USO
A CONTRATADA neste ato e na qualidade de detentora exclusiva dos direitos de propriedade do(s)
software(s) objeto da presente contratação. cede para a CONTRATANTE em caráter não exclusivo e
no endereço de uso do(s) produtos(s) mencionado(s) no TERMO DE ADESÃO, para utilização em
sistema mono ou multi-usuário e multi-ernprcsa. O(s) software(s) é(são) fornecido(s) à contratante
através de CD(s). que contém o programa de instalação para computador e manual do usuário. A
CONTRATANTE terá direito de usufruir dis serviços de suporte técnico telefônico, recebimento de
novas versões, "releases', melhorias, aperfeiça.rnentos relacionados no item IV deste documento e
TERMO DE ADESÃO.
ITEM 3- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3.1 - A CONTRATADA se compromete a:
1 . 1 - prestar o(s) serviço(s) objeto deste contrato, mediante o pagamento da mensalidade contratada
no mencionado TERMO DE A.DESAO deste contrato:
3. 1.2 - fornecer assistência técnica por telefone e treinamento nas instalações da CONTRATADA, que
visem orientar, a utilização e o manuseio do(s) software(s), cm dias e horários previa e exclusivamente
agendados pela CONTRATADA:
3. 1.3 - prestar o(s) serviço(s) constante(s) dos sub-itcns anteriores, em dias úteis, de Segunda às
Sextas-feiras, em horário compreendido entre 0:00 e 17:30 horas, mediante a prévia solicitação da(o)
CONTRATANTE:
3.1.4 - fornecer atualizações do(s) software(s) para a CONTRATANTE conforme alterações na
legislação vigente, desde que cumpridas as obrigações descritas no item IV deste contrato.
3.2 A CONTRATANTE se compromete a:
3.2. 1 - responder pela autenticidade da assinatura e pelo poder de representação do(s) signatário(s) do
TERMO DE ADESÃO firmado. sob pena de ruptura imediata e motivada deste instrumento, até a
efetiva regularização por quem de direito:
3.2.2 - nformar a CONTRATADA por escrito e mediante a confirmação de conhecimento, no caso de
eventual mudança de endereço, para a devida regularização cadastral;
3.2.3 - responder pela procedência do(s) equipamento(s) que deverá utilizar o(s) objeto(s) aqui
contratado(s), bem como, relativamente aos demais programas já mstalados, razão pea qual a
CONTRATADA estará isenta de quaisquer problemas advindos da inoperância ou falha dos mesmos:
3.2.4 - adquirir, instalar e fornecer toda a manutenção do(s) equipamento(s) de informática (hardware
NTRATADA. cuja
e software), para o funcionamento pleno do(s) software(s) fome o(s) pe a
configuração mínima exigida para harwarc é:

/

/
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MARCA,
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com processador Intel (ou
3.2 . 4. 1 - para terminais autônomos ou de rede: microcomputad or
compatível) com 500Mhz (recomendável 1 Ghz), 256Mb de memória RAM ou superior e rodando
sistema operacional Windows XP Horne ou superior (recomendável Windows XP Professional para
Tarn-.,.- ria rarlfl'
3.2.4.2 - para servidores autônomos ou dedicados: microcomputador com processador Intel (ou
compativel) com 1Ghz (recomendável 2Ghz), 512Mb de memória RAM (recomendá Lt'
superior e rodando sistema operacional Windows XP Professional ou superior (para i.rdes ponlQ a
ponto), Novell. Linux. Unix ou BSD (rodando o protocolo SMB através do serviço Sai iba 3.0.20 ou
°. r
superior). Windows 2000 Server (para servidores dedicados e
autônomos):
3 2 4.3 - para instalações em redes: utilizar adaptadores de rede e hubs ou switches de 10/IOOMbits
(recomendável switches 1 O0Mbits):
3.24.4 - atualizar hardware(s) e periféricos, sempre que evoluções tecnológicas Sejam implementadas
pela CONTRATADA, objetivando a melhor performance e utilização do(s) softwares ora cedido, sob
pena de não poder receber atualizações, e, consequentemente, não obter as vantagens oferecidas
pelo(s) produto(s), sem direito à reclamação contra a CONTRATADA:
32.4.5 - disponibilizar como base na presente contratação e para produto denominado como "e-CRM
Contábil". até 100Mb de espaço em disco.
ITEM 4- DOS PAGAMENTOS
4.1 - A CONTRATANTE pagará em favor da CONTRATADA nos vencimentos previamente
estipulados, o(s) valor(res)registrado(s) no TERMO DE ADESÃO anexo, o(s) qual(is) será(ão)
reajustados segundo condições e índices estampados no mesmo. Os valores serão cobrados pela
CONTRATADA mediante a emissão de boleto bancário com instrução para protesto caso de
inadimplemento, independemente do nome da emitente no documento fiscal respectivo, que poderá ser
o de qualquer das empresas que compõe o grupo econômico da CONTRATADA (FOLHAMATIC
TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, OFFICE SERV10E FOLHAMATIC SISTEMAS LTDA,
FATUMATIC CESSÃO DE SOFTWARE LTDA.)
4.2 - No caso' de inadimplência. além do valor constante da parcela vencida, a CONTRATANTE,
responderá pela incidência dos acréscimos de atualização pelo TGP-M da Fundação Getúlio Vargas de
juros pro rata tempore" a base de 1°/à (um por cento) ao mês ou fração bem como da multa de 2%
(dois por cento). A inadimplência superior a 60 (sessenta) dias consecutivos ou alternados, assim
como no caso de solicitação da rescisão, a CONTRATANTE perderá o direito aos benefícios da
cessão aqui contratada, autorizando a CONTRATADA a suspender serviços, inclusive aqueles
relativos ao acesso pela internet caso tenha sido contratada esta opção.
4 3 - Estarão sujeitos à cobrança em separado. os serviços realizados no endereço da
CONTRATANTE. assim corno os treinamentos e consultorias sobre o objeto aqui contratado e
solicitado pela mesma, ou seja, aquelas realizadas fora das dependências físicas da CONTRATADA,
as quais se basearão na quantidade de horas técnicas utilizadas, deslocamento em questão, serão
aqueles ditados na tabela de preços e serviços vigente à época.. a qual é periodicamente atualizada pela
CONTRATADA e neste ato apresentada à CONTRATANTE através do site
http://wwwofficeservicc.com . br. Relativamente, à mencionada taxa de deslocamento, estabelecem que
o valor final será aquele resultante da multiplicação do valor do quilômetro rodado, pela distância
percorrida pelos técnicos da CONTRATADA, considerando como ponto de partida a sede de sua
matriz. Para os atendimentos realizados ria cidade de São Paulo, o critério de cobrança será o da taxa
única descrita na mencionada tabela de preços e serviços apresentada pela CONTRATADA, vigente à
época.
ITEM 5- DAS CONDIÇÕES GERAIS
5.1 - A presente cessão de uso de software(s) autoriza apenas e tão somente a sua utilização no
endereço indicado no TERMO DE ADESÃO, ressalvado que, no caso de mudança de Estado, o
presente contrato somente poderá ter continuidade nos demais Estados da Federação em que a
CONTRATADA atuar de conformidade com a legislação Estadual vigente.
5.2 - Somente a CONTRATADA estã autorizada a prestar serviços4 mitífio no(s) software(s)
indicados no TERMO DE ADESAO, sendo certo que, a sua 6{rmçiítação c car rísticas
db
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poderão ser reproduzidas ainda que parcialmente, e em caso de mudança de endereço a
CONTRATANTE deverá atender as disposições rio item 3.2.2 deste documento. sob pena de se
sujeitar às penalidades criminais ditadas pela Lei ri' 9.609/98, sem prejuízo da perda imediata da
presente cessão onerosa e provisória de direitos. além do pagamento á CONTRATADA, da multa
correspondente ao valor pago pela taxa de cessão do(s) soflware(s), multiplicado pelo número de
cópias reproduzidas sem autorização expressa.
53 - A CONTRATADA se reserva no direito de realizar auditorias periódças juntei a
CONTRATANTE a fim de averiguar a correta utilização do(s) software(s) ora cedido. o caso de ser
constatado o descumprimento de quaisquer das condições estipuladas no item III e sib 40ET42
contratação. a CONTRATADA se reserva no direito de proceder a suspensão de todas as suas
regularização
obrigações (item 3. 1). concedendo à CONTRATANTE o prazo de 72 horas para a regularização
vada
deste
contrato.
necessária, sob pena de sua desatenção resultar na rescisão unilateral e
5.4 - A CONTRATANTE declara, reconhece e aceita que: 5. 1.1 - O estado da técnica não permite a
elaboração de programas de computador totalmente isento de vícios ou defeitos e, que assim, sendo, a
CONTRATADA não pode garantir que o(s) software(s) operará(ão) unilateralmente ou livre de
defeitos. 5.4.2 - O(s) software(s) não foi(rarn) desenvolvido(s) por encomenda da CONTRATANTE
mas sim para uso genérico. Desse modo, a CONTRATADA não pode garantir que este atenderá as
necessidades específicas da CONTRATANTE 5.4.3 -Na aquisição do Sistema Offlce Light, a licença
ora cedida limita-se com trava para cadastros de até DEZ (10) clientes, assim como, aludido Sistema
não possui os módulos "lalur" e "ativo", cujas exceções aqui apontadas, a CONTRATANTE declara
estar ciente e de acordo, nada tendo a reclamar em tempo algum, - 5.4.4 - A CONTRATADA SE
ISENTA DE QUAISQUER RESPONSABILIDADES E INDENIZAÇÕES QUE DECORRAM DA
AQUISIÇÃO E/OU MÁ UTILIZAÇÃO DO(s) SOFTWARE(s) ORA CEDIDO(s). SEJA EM
RELAÇ Ã O A CONTRATANTE OU À TERCEIROS. SALVO, DEVIDA APRESENTAÇÃO DE
LAUDO PERICIAL TÉCNICO CONCLUSIVO FINAL CERTIFICANDO QUE O DANO
CAUSADO FOI EM DECORRÊNCIA DE "DEFEITO OU VICIO' DO SOFTWARE, CUJO
L.AIJDO PODERÁ SER PASSÍVEL DE APRESENTAÇÃO DE CONTRA-PROVA À PARTE QUE
JULGAR NECESSÁRIA. TODAVIA, NA HIPÓTESE DE EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO
QUE VENHA ATINGIR A CONTRATADA CASO NÃO HAJA A DEVIDA COMPROVAÇÃO
TÉCNICA CONFORME ACIMA MENCIONADA, PACTUAM QUE O VALOR INDENIZÁVEL
NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR AO VALOR PAGO PELA TAXA DE CESSÃO DO SOFTWARE
AQUI ESTABELECIDO.
5.5 - A CONTRATANTE se declara ciente de que, a contratação do produto denominado como "eCRM Contábil' implica na disponibilidade máxima de 100Mb de espaço em disco. podendo ser
contratada a aquisição de espaços maiores conforme tabela de preços vigente, a qual será celebrada na
forma de aditivo contratual escrito.
5.6- A CONTRATANTE reconhece expressamente que, o(s) software(s), assim como o logotipo,
marcas. insígnias, símbolos, manuais, documentação técnica associada ou quaisquer materiais
correlatos ao(s) sotware(s), constituem direitos autorais, segredos comerciais, e/ou direitos de
propriedade da CONTRATADA, sendo tais direitos protegidos pela legislação nacional e
internacional aplicável à propriedade intelectual e aos direitos autorais, especialmente pelo que contém
as Leis números 9.069 e 9.610 de 19/12/1998 e suas atualizações. Desse modo, é terminantemente
vedado à CONTRATANTE ceder, doar, alugar. vender, arrendar, emprestar, reproduzir, modificar,
adaptar, traduzir o código fonte, disponibilizar o acesso via "on-line", acesso remoto ou de outra
forma. incorporar a outros programas ou sistemas, próprios ou de terceiros, oferecer em garantia ou
penhor: alienar ou transferir, total ou parcialmente a qualquer sotware(s), ou parte dele. Havendo
desrespeito por parte da CONTRATANTE ao cumprimento dos itens acima, o mesmo responderá com
a multa já citada no item 5.2 deste documento.
5.7 - A CONTRATADA outorga em favor da CONTRATANTE, pelo prazo de 90 (noventa) dias a
contar da assinatura do presente instruínento, a garantia de substituição do suporte informático que
contém o(s) software(s), caso seja constatado que o(s) mesmo(s) apresente(m) defeitos de gravação,
ou se encontre(rn) danificado(s) por ocasião do recebimento. Todavia, estabelecem que aludida
garantia será válida se os danos ou defeitos não decorrerem de ações imputáveis à CONTRATANTE.
5.8 - Estabelecem livremente, que as despesas de correio ou quaisqj.sef'tros meios utilizados para
transporte dos produtos adquiridos e de atualização expedidpelCON'TATAPA serão poiados
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exclusivamente pela(o) CONTRATANTE, cuja cobrança ocorrerá juntamente com a cobrança da
mensalidade aqui contratada.
5 9 - O presente contrato é celebrado pelo prazo determinado de 1 2(doze) meses, que vencido sem a
comunicação escrita de sua denuncia, prosseguirá por prazo indeterminado.
5 ]o - E facultado a qualquer dos contratantes rescindir unilateralmente a presente contratação
bastando para tanto a comunicação escrita, com a concessão do prazo de 30 (tn*nta
encerramento definitivo das obrigações em comum. Todavia, caso a rescisão unilateral a so1ic4la
pela(o) CONTRATANTE antes de superado 5 (cinco) meses da vigência inicial deste 12 meses), a
mesma se responsabilizará pelo pagamento da multa compensatória no valor correspo
(vinte por cento) do valor da mensalidade na época, este multiplicado peio número de meses que
restarem para o término do mencionado prazo inicial.
Os contraentes declaram e reconhecem que, a presente contratação anula e toma sem efeito e qualquer
documento que o precede, salvo os contratos de produtos diferentes aos destacados no TERMO DE
efo fgando-os. assim como seus herdeiros e sucessores ao fiel cumprimento dos
ADESÃO/
,4qui estampados, elegendo o foro da Comarca de Americana-SP por mais
termos
A.m
os outros, para que nele sejam dirimidas as dúvidas avindas da presente
privileg
pleno
consentimento como os termos aqui designados, firmam-no em 3 (três) vias
contrata
na presença das testemunhas abaixo, que a tudo assistiram e podem confirmar.
de igual

1,01~

cana 2Ïl e maio de 2009.
/ / De- acordo CESSIONÁRIO
Partido Republicano Brasileiro - PU
CNPJ 076651320000181
Vitor Paulo Araujo Santos
CPF: 72065460725

De acordo Representante Autorizado da Coi(rat2
Folhamatic Tecnologia em Sistemas Ltda (52)
CNPJ: 64555626000147

Testemunha

Testemunha

Nome:
RG:

O 4U

Z.t 4O..t -

MPRCP' 5ppSL consuao(

I..J £

Nomc:JÇCL(p wr-a
RG:

kLucs
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TERMO DE ADESÃO E INSTRUMENTO PARTICULAR PARA USO DE SOFTWARE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTIENÇAO E OUTRAS AVENÇAS
Multi-Empresa (' Mono-Empresa

C
• Pessoa E isica ' Pessoa Jurídica
Cod. Contrato: 16463
Razão Social (P])/ Nome (P11 Partido Republicano Brasileiro - PRB
Nome Fantasia: Partido Republicano Brasileiro - PRB

Inscr. Est./RG: Isento

CNPJ/CPF: 07665132000181
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R Quadra SHIS

Endereço para cobrança:

CEP:

Cidade: Lago Sul

UF: DF

71650-215
N°: 37

R VISCONDE DE INHAÚMA
Bairro: CENTRO

Complemento: 13 0 Andar

UF: Ri

20091-007

CEP:

Cidade: RIO DE JANEIRO

N°: -

Endereço de FaturamentO: R Quadra SHIS
Complemento: QL 22 Conjunto 1 Casa 2

Contato principal:
Depto:

Bairro: Setor de Habitação individual

CPF:

Vitor Paulo Araujo dos santos

72065460725

E-mail: prb.financeiro@gmail.com

Presidencia

Vitor Paulo Araujo dos santos
Sócio Responsável (nome completo):
Funçãosres:dente
CPF:
72065460725
E-mail:

UF: DF

CEP: 71650-215

Cidade: Lago Sul

tnt

Bairro: Setor de Habitação individual

Complemento: QL 22 Conjunto 1 Casa 2

Endereço de uso do
produto:

Ff

Ramo Atividade: Associação

FAX: (21) 22223194

Telefone (21) 22223294

prb.financeiro©gmail.com

Como conheceu a FolhamatiC? Prospecção (Visita)
Correspondência A/C de: Contato Principal

Data Nasc: 22/11/1964
Celular:(21) 86294785

Qual Sistema utilizava? Contmatic
Registro:

RszaoSocial
/

Opção de Atualização: Internet
PRODUTO(S) ADQUIRIDO(S):
Quantidade
Valor Manuteflcao
Data Manutencao
Produto
1
PACOTE PROOCIONAL - FINAMATIC +
167,00
1
10/8/2 009
FSE3ANK
Despacho em até 15 dias úteis após assinatura do Contrato. Reajuste anual pelo índice do INPC (IBGE)
Data Contrato: 26/5/2009
Vencimento da taxa de locação todo dia: 10
Valor Total do Licenciamento (R$): 215,00

Forma de Pagto: 1+1

Vencimento da primeira parcela: 10/6/2009
O valor total do licenciamento acima será cobrada pelo representante autorizado, mediante a nota fiscal correspondente.
Deseja contato para implantação (configuração, instalação e treinamento):

E Sim

Data solicitada (a confirmar pela Folha matic):
Quantidade de Horas Previstas:
Consultor: Clember Dantas Rodrigues
Representante Autorizada: Folhamatic Tecnologia em Sistemas Ltda (52)
CNPJ: 64555626000147 Tel./Fax: (21) 3535.7878

-

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS
AVENÇAS
Por meio do presente instrumento, de um lado Folhamatic Tecnologia em Sistemas Ltda., sediada na cidade de Americana-SP na
Rod. Luiz de Queiroz - SP 304 Km 127,5 inscrita no CNP] sob ono64.555.626/800147, doravante denominado como
CONTRATADA, e, de outro lado a pessoa física ou jurídica qualificada no TERMO DE ADESÃO, a qual é parte integrante e indivisível
deste documento, doravante denominada(o) como CONTRATANTE, e, entre elas a representante da CONTRATADA e qualificada no
mesmo TERMO DE ADESÃO, doravante denominada como REPRESENTANTE AUTORIZADO, estabelecem de comum acordo pactuar
os itens e condições seguintes:

ITEM 1- DO OBJETO
È Objeto da presente contratação a cessão de direitos de uso de softwares de domínio da CONTRATADA, bem como a prestação
dos serviços descritos no item III a seguir, nos Estados da Federação em que haja atendimento à legislação estadual (Estados de
São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná).
ITEM 2- DA CESSÃO DE USO
A CONTRATADA oeste ato e na qualidade de detentora exclusiva dos direitos de propriedade do(s) software(s) objeto
da presente contratação, cede para a CONTRATANTE em caráter não exclusivo e no endereço de uso do(s) produto(s) mencionado
no TERMO DE ADESAO, para utilização em sistema mono ou multi-usuário e multi-empresa. O(s) software(s) é (são) fornecido(s)
ã CONTRATANTE através de CO(s), que costée-, o programa de inst,laçSo paro cvrep.Aadvr e reasuei do asiaãr,e. A CONTRATANTE
terá direito de usufruir dos serviços de suporte técnico telefónico, recebimento de novas versões, "releases', melhorias,
aperfeiçoamentos relacionados ao(s) software(s) e/ou aos seus módulos, desde que esteja em dia com o pagamento da
mensalidade descrita no item IV deste documento e TERMO DE ADESÃO.
ITEM 3- DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3.1- A CONTRATADA se comprometes:
3,1.1- prestar o(s) serviço(s) objeto deste contrato, mediante o pagamento da mensalidade contratada no mencionado TERMO
DE ADESÃO deste contrato;
3.1.2- fornecer assistência técnica por telefone e treinamento nas instalações as CONTRATADA, que visem orientar a utilização e
o manuseio do(s) Software(s), em dias e horários previa e exclusivamente agendados pela CONTRATADA;

htto://deisenhower.folhamatiC. com.br/SFA —ContratoNovo/(S(fseOclmqx4wfOm451k21... 26/05/2009
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3.1.3- prestar o(s) serviço(s) constante(s) dos sub-itens anteriores, em dias úteis, de Segunda às Sextasfeiras, em horário
compreendido entre 05:00 e 17:30 horas, mediante a prévia solicitação da(o) CONTRATANTE
atualizações do(s) Software(s) para a CONTRATANTE conforme alterações ria legislação vigente, desde que
3.1.4- fornecer
cumpridas as obrigações descritas no item IV deste contrato.
AO
A CONTRATANTE se compromete a:
3.23.2.1- responder pela autenticidade da assinatura e pelo poder de representação do(s) signatário(s) do TERMO DE ADES firmado, sob pena da ruptura mediata e motivada deste instrumento, até a efetiva regularização porcaso
quem
de
direito; mudança de
de
eventual
riO
a CONTRATADA por escrito e mediante a confirmação de conhecimento,
3.2.2- informar
endereço, para a devida
atualização
cadastral;
pela procedência do(s) equipamento(s) que deverá utilizar o(s) objeto(s) aqui contratado(s), bem como,
3.2.3- responder
relativamente aos demais programas já instalados, razão pela qual a CONTRATADA estará isenta de quaisquer problemas advindos
da inoperância ou falha
dos emesmos;
instalar
fornecer toda a manutenção do(s) equipamento(s) de informática (hardware e software), para o
3.2.4- adquirir,
funcionamento pleno do(s) software(s) fornecido(s) pela CONTRATADA , cuja configuração mínima exigida para hardware é:
rnicrocomputador com processador Intel (ou compatível) com 50Ããi. fiíP(íOR tLTÊ.P%
para terminais autônomos ou de rede:
3.2.4.1(recomendável 1Ghz), 256Mb de memória RAM ou superior e rodando sistema operacional Windows XP Home ou suriOr
lhz
(recomendável Windows XP professionai para terminais de rede);
r com processador Intel (ou compatível) com
para servidores autônomos ou dedicados; microcomputado
3.2.4.2(recomendável 2Ghz), 012Mb de memória RAM (recomendável 1Gb) ou superior e rodando sistema operacional Window XP
Professional ou superior (para redes ponto a ponto), Novell, Linux, Unix ou BSD (Rodando o protocolo SME através do siÇo
Samba 3.0.20 ou superior), Windows 2000 Server ou Windows 2003 Server (para servidores dedicados ou autônomos);
utilizar adaptadores de rede e hubs ou switches de 10/10OMbits (recomendável switches
3.2.4.3- para instalações em redes:
lOOMbits);
hardware(s) e periféricos, sempre que evoluções tecnológicas sejam implementadas pela CONTRATADA,
3.2.4.4- atualizar
objetivando a melhor performance e utilização do(s) software(s) ora cedido, sob pena de não poder receber atualizações, e,
consequentemente, não obter as vantagens oferecidas pelo(s) produto(s), sem direito à reclamação contra a CONTRATADA.
oduto denominado como 'e-CRM Contábil', até 100Mb de
3.2.4.5- disponibilizar como base na presente contratação e para pr
espaço em disco.
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ITEM 4- DOS PAGAMENTOS
A CONTRATANTE pagará em favor da CONTRATADA nos vencimentos previamente estipulados, o(s) valor(es) registrado(s) no
4.1TERMO DE ADESÃO anexo, o(s) qual(is) será(ão) reajustado(s) segundo as expressas condições e índices estampados no mesmo.
Os valores serão cobrados pela CONTRATADA mediante a emissão de boleto bancário com instrução para protesto em caso de
inadimplemento, independentemente do nome da emitente no documento fiscal respectivo, que poderá ser o de qualquer das
empresas que compõe o grupo econômico da CONTRATADA (FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, OFFICE SERVICE
FOLHAMATIC SISTEMAS LTDA, FATUMATIC CESSÃO DE SOFTWARE LTDA).
, responderá pela incidência dos
4.2- No caso de inadimplência, além do valor constante da parcela vencida, a CONTRATANTE
acréscimos de atualização pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas de juros moratórios "pro rata tempere" a base de 1% (um por
a 60 (sessenta) dias consecutivos
cento) ao mês ou fração, bem como da multa de 2% (dois por cento). A inadimplência superior
ou alternados, assim como no caso de solicitação da rescisão, a CONTRATANTE perderá o direito aos benefícios da cessão aqui
contratada, autorizando a CONTRATADA a suspender os serviços, inclusive aqueles relativos ao acesso pela internet caso tenha
sido contratada esta opção.
4.3- Estarão sujeitos à cobrança em separado, os serviços realizados no endereço da CONTRATANTE, assim como os treinamentos
e consultorias sobre o objeto aqui contratado e solicitado pela mesma, ou seja, aquelas realizadas fora das dependências fí5icas da
CONTRATADA, as quais se basearão na quantidade de horas técnicas utilizadas, deslocamento, hospedagem e refeições
despendidas. Ainda, pactuam que os valores correspondentes à hora técnica e a taxa de deslocamento em questão, serão aqueles
ditados pela tabela de preços e serviços vigente à época, a qual é periodicamente atualizada pela CONTRATADA e neste ato
Relativamente à mencionada taxa de
apresentada à CONTRATANTE através do site http:J/WwW.officeSerViCe.c0m.l1
deslocamento, estabelecem que o valor final será aquele resultante da multiplicação do valor do quilômetro rodado, pela distância
percorrida pelos técnicos da CONTRATADA, considerando como ponto de partida a sede de sua matriz. Para os atendimentos
realizados na cidade de São Paulo, o critério de cobrança será o da taxa única descrita na mencionada tabela de preços e serviços
apresentada pela CONTRATADA, vigente à época.

ITEM 5- DAS CONDIÇÕES GERAIS
A presente cessão de uso de software(s) autoriza apenas e tão somente a sua utilização no endereço indicado no TERMO DE
5.1ADESÃO, ressalvado que, no caso de mudança de Estado, o presente contrato somente poderá ter continuidade nos demais
Estados da Federação em que a CONTRATADA atuar de conformidade com a Legislação Estadual vigente.
Somente a CONTRATADA está autorizada a prestar serviços de manutenção no(s) software(s) indicados no TERMO DE
5.2ADESÃO, sendo certo que, a sua documentação e características não poderão ser reproduzidas ainda que parcialmente, e em caso
de mudança de endereço a CONTRATANTE deverá atender as disposições previstas no item 3.2.2 deste documento, sob pena dose
sujeitar às penalidades criminais ditadas pela Lei no 9.609/98 , sem prejuízo da perda imediata da presente cessão onerosa e
provXória de direitos, além do pagamento à CONTRATADA, da multa correspondente ao valor pago pela casa de cessão do(s)
software(s), multiplicado pelo número de cópias reproduzidas sem autorização expressa.
5,3- A CONTRATADA se reserva no direito de realizar auditorias periódicas junto a CONTRATANTE, a fim de averiguar a correta
utilização do(s) software(s) ora cedido. No caso de ser constatado o descumprimento de quaisquer das condições estipuladas no
tem III e sub-itens desta contratação, a CONTRATADA se reserva no direito de procedera suspensão de todas as suas obrigações
(item 3.1), concedendo à CONTRATANTE o prazo de 72 horas para a regularização necessária, sob pena de sua desatenção
resultar na rescisão unilateral e motivada deste contrato.
5.4- A CONTRATANTE declara, reconhece e aceita que: 5.4.1- O estado da técnica não permite a elaboração de programas de
computador totalmente isento de vícios ou defeitos, e, que assim sendo, a CONTRATADA não pode garantir que o(s) software(s)
operará(ão) ininterruptamente ou livre de defeitos; 5.4.2- O(s) software(s) não foi(ram) desenvolvido(s) por encomenda da
CONTRATANTE, mas sim para uso genérico. Desse modo, a CONTRATADA não pode garantir que este atenderá as necessidades
específicas da CONTRATANTE; 5.4.3- Na aquisição do Sistema Office Light, a licença ora cedida limita-se com trava para cadastros
de até DEZ (10) clientes, assim como, aludido Sistema não possui os módulos "lalur" e "ativo", cujas exceções aqui apontadas, a
CONTRATANTE declara estar ciente e de acordo, nada tendo a reclamar em tempo algum; 5.4.4 - A CONTRATADA SE ISENTA DE
QUAISQUER RESPONSABILIDADES E INDENIZAÇÕES QUE DECORRAM DA AQUISIÇÃO E/OU MA UTILIZAÇÃO DO(s) SOFTWARE(S)
ORA CEDIDO(S), SEJA EM RELAÇÃO À CONTRATANTE OU À TERCEIROS. SALVO, DEVIDA APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL
TÉCNICO CONCLUSIVO FINAL CERTIFICANDO QUE O DANO CAUSADO FOI EM DECORRÊNCIA DE " DEFEITO OU VÍCIO" DO
SOFTWARE, CUJO LAUDO PODERÁ SER PASSIVEL DE APRESENTAÇÃO DE CONTRA-PROVA À PARTE QUE JULGAR NECESSÁRIA.
TODAVIA, NA HIPÓTESE DE EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO QUE VENHA ATINGIR A CONTRATADA CASO NÃO HAJA A DEVIDA
COMPROVAÇÃO TÉCNICA CONFORME ACIMA MENCIONADA, PACTUAM QUE O VALOR INDENIZÁVEL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR
AO VALOR PAGO PELA TAXA DE CESSÃO DO SOFTWARE AQUI ESTABELECIDO.
5.5- A CONTRATANTE se declara ciente de que, a contratação do produto denominado como 'e-CRM Contábil" implica na
disponibilidade máxima de 100M10 de espaço em disco, podendo ser contratada a aquisição de espaços maiores conforme tabela de
preços vigentes, a qual será celebrada na forma de adtivo contratual escrito.
5.6- A CONTRATANTE reconhece expressamente que, o(s) software(s), assim como o logotipo, marcas, insígnias, símbolos,
manuais, documentação técnica associada ou quaisquer materiais correlatos ao(s) software(s), constituem direitos autorais,
segredos comerciais, e/ou direitos de propriedade da CONTRATADA, sendo tais direitos protegidos pela legislação nacional e
internacional aplicável à propriedade intelectual e aos direitos autorais, especialmente pelo que contém as Leio números 9.609 e
9.610 de 19/1211998 e suas atualizações. Desse modo, é terminantemente vedado à CONTRATANTE ceder, doar, alugar, vender,
arrendar, emprestar, reproduzir, modificar, adaptar, traduzir o código fonte, disponibilizar o acesso vis "on-line", acesso remoto ou
de outra forma, i ncorporar a outros programas ou sistemas, próprios ou de terceiros, oferecer em garantia ou penhor; alienar ou
transferir, total ou parcialmente a qualquer software(s), ou parte dele. Havendo desrespeito por parte da CONTRATANTE ao
cumprimento dos itens acima, a mesmo responderá com a muita já citada no item 5.2 deste documento.
5.7- A CONTRATADA outorga em favor da CONTRATANTE, pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do presente
instrumento, a garantia de substituição do suporte informático que contém o(s) software(s), caso seja constatado que o(s) mesmo
(s) apresente(m) defeitos de, gravação, ou se encontre(m) danificado(s) por ocasião do recebimento. Todavia, estabelecem que
aludida garantia somente será válida se os danos ou defeitos não decorrerem de ações imputáveis à CONTRATANTE.
5.8- Estabelecem livremente, que as despesas de correio ou quaisquer outros meios utilizados para o transporte dos produtos
adquiridos e de atualização expedidos pela CONTRATADA, serão suportados exclusivamente pela(o) CONTRATANTE, cuja cobrançí
ocorrerá juntamente com a cobrança da mensalidade aqui contratada.
5.9- O presente contrato é celebrado pelo prazo determinado de 12 (doze) meses, que vencido sem a comunicação escrita de sua

kttn-ffilé, i,izenhower
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denuncia, prosseguirá por prazo indeterminado.
5.10- E facultado a qualquer dos contraentes rescindir unilateralmente a presente contratação, bastando para tanto a
comunicação escrita, com a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para o encerramento definitivo das obrigações em comum.
inicial
Todavia, caso a rescisão unilateral seja solicitada pela(o) CONTRATANTE antes de superado 5 (cinco) meses da vigência
deste (12 meses), a mesma se responsabilizará pelo pagamento da multa compensatória no valor correspondente a 20 0/6 (vinte
por cento) do valor da mensalidade na época, este multiplicado pelo número de meses que restarem para o término do
mencionado prazo inicial.
Os contraentes declaram e reconhecem que, a presente contratação anula e torna sem efeito todo e qualquer documento que o
precede, salvo os contratos de produtosdiferentes aos destacados no TERMO DE ADESÃO anexo, obrigando-os, assim como seus
herdeiros e sucessores ao fiel cumprimento dos termos e condições aqui estampados, elegendo o foro da Comarca de AmericanaSP por mais privilegiado que sejm outros, para que nele sejam dirimidas as dúvidas advindas da presente contratação. Face ao
pleno consentimen7 com os tØrmos aqui consignados, firmem-no em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença das
assistiram e podem confirmar.
testemunhas aba/o. quetd
7
/
/

7

//

Americana, 26 de maio de 2009.
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De acordo CESSIONARIO
Partido Republicano Brasileiro - PRB
CNPJ: 07665132000181
Vitor Paulo Araujo dos santos

De acordo Representante Autorizado da Contratada
Folhamatic Tecnologia em Sistemas Ltda (52)
CNPJ: e4555e26200147

CPF: 72065460725

Nome:
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FOLMA4*ATIC'

VALIDAÇÃO DE PRODUTOS FOLHAMATIC
Conforme características relatadas em prospecto, Informações passadas OU/e demonstrações realizadas pelo representante e a
07665132000181, a qual aqui
avaliações feitas pela empresa: Partido Republicano Brasileiro - PRB, CNP3/CPF:
representada por: Vitor Paulo Araujo dos santos, CPF: 72065460725 damos como validado os produtos abaixo discriminados
para aquisição e atendimento de nossas necessidades.
TP1WL /P153P
PRODUTOS VALIDADOS19

PACOTE PROMOCIONAL - FINAMATIC + FSBANK
Outros: Não especificado
Consultor: Clember Dantas Rodrigues
rcsen$nte autorizado: Folhamatic Tecnologia em Sistemas Ltda (52)
' CNP3: 64555626000147 Telefone: (21) 3535.7878

De acordo CLIENTE
Partido Republicano Brasileiro - PRB
CPF: 07665132000181

- /Id

14

cordo EPRESENTANTE AUTORIZADO
Folhamatic Tecnologia em Sistemas Ltda (52)

-

C5P2: 64555626000147

cpnhnwer fnl hsrn3 ifi r. r,nm br/SF A CntrItNcvril(S(hakkmx450whnh4453 3.. 26/05/2009

AS

E1CL1

i Nome do Prestador
do Serviços

FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS

LTDA

CNPJ:

64.555.62610001-47

ATIVIDADES

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE
E
SUPORTE
SISTEMA,
DE
USO
MANUTENÇÃO

Tipo de
Serviço:

e
Ce ssão
maIuenI rt

Unidade.

SEDE
NACIONAL

DECLARAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Relatório de
Atividades

Declaro para os devidos fins de direito, que a empresa Folhamatic
Tecnologia em Sistemas Ltda, prestou serviços no período e
0110112013 a 3111212013.
A rotina de serviços prestados para o Partido consistia em serviços
de: Cessão de direitos de uso de software Folhamatic, bem como a

manutenção e suporte aos seus usuários, o sistema Folhamatic era
utilizado pelo partido para emissão de boletos, cobranças para os filiados
do Partido, utilizado ainda para o controle e identificação dos dados
contribuintes junto ao PRB.

Observações:

As informações são atestadas por funcionários
departamentos financeiro e contábil.

responsáveis

Assinatura do

anUIM

Testemunha

_^15

Testemunha

lesO t
/

/

pelos

INSTRUMENTO N. 0

0059107

Pelo presente instrumento particular de contrato de Prestação de
Serviço que, entre si, fazem as seguintes partes, a saber:
CONTRATANTE:

CONTRATADA:

ir

Partido Republicano Brasileiro, inscrito no CNPJ sob
076.651.32/0001-81, com sede no Edifício Miguel Badia, 1 0 30,
bloco L, 30 andar, sala 320, Brasília, DF, CEP: 70394-901, Jteste
ato representada, na forma do que dispõem os seus est4tutos
sociais, pelos que assinam In fine;

21

Editora Gráfica Universal Ltda, inscrita no CNPJ sob o n°
30.521.728/0001-20, com sede na Estrada Adhemar Bebiano, n°
3.610, Bairro Inhaúma, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP:
20.766-720, neste ato representada, na forma do que dispõem os
seus estatutos sociais, pelos que assinam in fine;

Sendo em conjunto denominadas "Partes" e, isoladamente, apenas "Parte";
Resolvem em comum acordo, celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de
desenvolvimento, criação hospedagem de Website, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA 1- DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem como OBJETO o desenvolvimento, criação e
hospedagem de um website para o Contratante.
1.1 O website será disponibilizado através do seguinte endereço de
domínio www.prb.orgbr,
1.2 O website conterá em sua página inicial, um modelo de portal,
destacando informações institucionais, notícias do partido, notícias
gerais.

CLÁUSULA II - DO WEB SITE
website será desenvolvido em LUA ou JAVA, de acordo com a
necessidade do Contratante,Osomando
quantas páginas forem necessárias.
11.10 website será desenvolvido no idinmA Prrhinr-

LE

PRI
1

jtva

112 A

base de dados do website será MySQL ou Oracle 91

113 O website criado pela Contratada poderá ser acessado através
de qualquer browser, porém a Contratada somente se responsabiliza
pelo funcionamento 100%, na Internet Explorer (Microsoft) e Firefox
(Mozilla).
TML IR

CLÁUSULA III - DAS OBRIGAÇÕES DA PRESTA O DE22
SERVIÇO DA CONTRATADA
A Contratada se compromete a criar, desenvolver e manter
atualizado diariamente o website criado para o Contratante.
111.1 A Contratada se responsabilizará por toda a criação do
website, bem como por sua permanência e manutenção no ar durante
24 (vinte e quatro) horas por dia sem interrupção, exceto nos casos
fortuitos ou de força maior.

111.3 E de exclusiva obrigação e responsabilidade da Contratada:
A-

hospedar em seus servidores, o website e todos os seus
conteúdos;

B-

administrar o conteúdo CMS do website com (1) uma licença;

C-

permitir o acesso de 50 conexões simultâneas no serviço de
disponibilização de Stream.

Contratada irá disponibilizar acesso ao website através da
internet, no seguinte endereço de domínio

111.4 A

- website PRB: www.prb.org.br
111.5 A

Contratada irá encaminhar para o Contratante o layout do

website para prévia aprovação, devendo ser atendidas suas
solicitações de alteração para a aprovação. Só após a aprovação do
layout, o desenvolvimento irá prosseguir.
111.6 As

atualizações diárias no website ficam a critério da

Contratada, não dependendo de prévia autorização da
Contratante.
CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
Será de responsabilidade da Contratante a manutenção e as
despesas relativas ao registro do domínio (www.prb.org.br ) em que ficará hospedado o website
criado pela Contratada.
f)
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IV.1 A Contratante se obriga a fornecer previamente o domínio
(www.prb.gov.br ) o qual irá ficar hospedado o website criado pela
Contratada.
IV.2 A Contratante se obriga a aprovar, sem demora injustificada, a
conclusão final do website apresentado pela Contratada e, se for o
caso, requerer alterações no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
ILL[I
apresentação do feito.
IV.3 A Contratante se obriga a pagar mensalmente c valore3
contratados no presente instrumento, com vencimento err todo4x1
escolhido de cada mês, pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Para desenvolver o website, será disponibilizada uma equipe
multifuncional formada por:
Gerente de Projetos: Este será o responsável pelo
planejamento, controle, supervisão, confecção de relatórios,
resolução de possíveis conflitos, bem como de atendimento ao
cliente.
- Analista de Sistemas: Responsável pela definição da solução e
desenvolvimento do projeto.
- Designer: Responsável por criar a identidade visual, arquitetura
das informações, ergonomia, criação de layout e diagramação do
website.
- HTMLer: Responsável por desenvolver página em HTML a partir
da definição do layout.
V.1 Para a manutenção e atualização do website irão ser
disponibilizados diariamente de segunda à sexta feira, um jornalista e
um designer, pelo período de 2 e 1/2 (duas horas e meia), nos
seguintes horários:
- Segunda à Quarta-feira: 8 às 9 horas;
-

Quinta e Sexta-feira: 10 às 11 horas;

- Segunda à Sexta-feira: 11 às 12 horas e das 16:30 às 17 horas.

CLÁUSULA VI - DO PRAZO PARA ENTREGA DOS WEBSITES:
O prazo médio para entrega do website será de 45 (quarenta e cinco)
dias úteis, a contar da assinatura do Contrato.
(
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Contratada não se responsabiliza por entregar o website,
neste prazo, se o Contratante demorar mais do que prazo estipulado
na cláusula IV.2 para aprovação do layout.

Vii A

VL2 A Contratada também não se responsabiliza por fazer a entrega
do website no prazo contratado, se o Contratante não fornecer o,
apoio, informações e materiais necessários para o desenvolvimento do projeto.
24
VL3 Caso a Contratada seja impedida de dar continuidâe a seu
desenvolvimento em qualquer etapa do cronograma por algLima f4
ou demora nos processos da Contratante, o prazo do projeto será
reavaliado e aumentará proporcionalmente ao tempo em que a equipe
de produção ficou ociosa.
Todas as solicitações de materiais, de informações, e aprovações
do layout serão solicitadas e fornecidas através do seguinte endereço
de e-mail:gp©un idéia. com . br
VIA

CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO
Para o desenvolvimento do website do PRB nacional, será cobrada
uma cota única no valor de R$ 8.845,00 (oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais).
Esta cota Unica será paga no ato da assinatura do presente
instrumento de Contrato.

Viii

Para a hospedagem, manutenção e atualização do website será
cobrada um valor mensal de R$ 5.024,50 (cinco mil, vinte e quatro
reais e cinqüenta centavos), referentes a:
VII.2

- 53 horas de trabalho mensal não acumulativa dos 2 (dois)
profissionais mencionados na cláusula Vi;
-

a taxa de administração de conteúdo CMS do projeto em questão;

- a taxa de hospedagem do projeto em questão;
- a taxa para hospedagem multimídia, disponibilização de Stream e
operação pelo período mês do projeto em questão.

VIL3 Caso haja necessidade conforme utilização dos recursos por
demandas sob solicitações do Contratante, será cobrado pela
Contratada o valor de R$58,00 (cinquenta e oito reais) sobre a hora
adicional de cada profissional utilizado para aquele serviço.

VII.4 A Contratada estará obrigada a informar previamente e por
escrito à Contratante, que seus créditos de horas mensal de 53
(cinqüenta e três) horas acabou, e ,çara
terá que ser pago hora adicional. /1
_J1!
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VII.5 A Contratante deverá autorizar por escrito a realização de
serviços remunerados sobre horas extras.
VIL6 Para este contrato serão permitidas 50 conexões simultâneas
sobre o serviço de stream.
VII7 O pagamento deste serviço será efetuado todo dia 15 (quinze)
de cada mês, através do pagamento do boleto bancário, s gim
4i
que a fatura será emitida com antecedência mínima de dez l ias.
25
VII.8 Na hipótese da data do pagamento coincidir con dia
sábado, domingo e feriados, o pagamento será feito do primeiro dia
útil subsequente.
VII.9 O atraso no pagamento acarretará no pagamento de multa de
2% e juros moratórios de 1% ao mês, até o efetivo pagamento, sem
prejuízo da possibilidade de se retirar o website do ar. Ainda nesta
hipótese, caso haja necessidade de ajuizamento de execução forçada
para satisfação do valor inadimplido, valerá este instrumento como
título executivo extrajudicial para todos os fins legais nos termos do
art.585, II do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA VIII - DA VALIDADE E PRAZO DO CONTRATO
O presente instrumento de contrato de prestação de serviço, passa a
vigorar na data de assinatura de ambas as partes.
VIII.1 O presente contrato de prestação de serviço vigorará pelo
prazo de 12 meses, a contar da data de assinatura.
VIIL2 Findo o prazo de vigência do contrato, poderão as partes
renová-lo por período conveniente, havendo a necessidade de ser
formalizado por escrito.
VIII.3 A Contratada deverá apresentar a proposta à Contratante
com 30 (trinta) dias de antecedência, facultando a empresa
Contratante aceitar ou não as condições da renovação.
VIII.4 A não apresentação de notificação por escrito de seu interesse
em renovar o presente contrato pela Contratante, 15 (quinze) dias
após o seu vencimento, implicará no termino do presente contrato de
prestação de serviço.
VIII.5 A renovação feita após o término do contrato, poderá implicar
a revisão do valor a ser pago.

CLÁUSULA IX DA RESCISÃO CONRATUAL
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Por iniciativa do Contratante ou da Contratada o contrato poderá
ser rescindido a qualquer momento independentemente de motivação, e sem direito a indenização,
de qualquer natureza, de parte a parte, mediante a comunicação inequívoca com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
IX.1 Eventual inadimplência de qualquer das partes autorizará a
rescisão imediata, independentemente de notificação prévia, e
cumprimento do prazo acima estabelecido. Nesta hipótese pttMEIEJ
para o Contratante a obrigação de pagar por todos o serviços26
prestados enquanto o site permaneceu no ar.

CLÁUSULA X - DO FORO
Fica eleito o foro regional do Méier na cidade do Rio de Janeiro, RJ,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, renunciando as
parceiras a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Todos os avisos ou outros comunicados que sejam necessários ou
autorizados, relativos ao presente Contrato de prestação de serviços, deverão ser feitos por escrito
e enviados às partes nos seguintes endereços:
CONTRATADA: : Editora Gráfica Universal Ltda
Estrada Adhemar Bebiano, n° 3.610, Bairro Inhaúma, Rio de Janeiro, RJ, CEP:20.766-720
CONTRATANTE: Partido Republicano Brasileiro
no Edifício Miguel Badia, n° 30, bloco L, 30 andar, sala 320, Brasília, DF, CEP: 70394-901,
XL1 Este contrato não poderá ser modificado, emendado ou
dispensado, exceto por instrumento escrito, devidamente rubricado e
assinado pelas partes.
XI.2 Renúncia: Qualquer decisão de qualquer das partes em não
adotar medidas aqui estatuídas não acarretará motivação de qualquer
espécie para que haja novação nos termos deste contrato.
XI.3 Novação: Este contrato de parceria representa o acordo e o
entendimento completo das partes e se sobrepõe a quaisquer
comunicações, entendimentos, acordos e mensagens eletrônicas
anteriores relacionadas com a matéria deste instrumento.
XI.4 Cada cláusula, parágrafo, item, alínea, período e fase deste
contrato constitui um compromisso ou disposição independente e
distinto. Sempre que possível cada cláusula deste contrato deverá ser
interpretada de modo a se tornar váa e ficaz. Caso
1.un das
MOISJRtJ7
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cláusulas deste contrato seja declarada inválida, dita cláusula deverá
ser julgada separadamente do restante do contrato e substituída por
cláusula válida e similar, que reflita as intenções das partes,
observando-se os limites da lei. Nesta hipótese todas as demais
cláusulas permanecerão válidas e em pleno vigor.
XL5 Cessão: Nenhuma das partes poderá ceder os direitos e
obrigações oriundos deste contrato sem prévia e expressa ath
da outra parte.
27
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contr
de prestação de serviços, em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2
(duas) testemunhas abaixo assinadas e idenHfirrIç

co'

Testemur
la

Nome:
R.G. n2

R.G. n: o
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TERMO DE ADITAMENTO E QUITAÇÃO DE CONTRATO E OUTRAS AVENÇAS
INSTRUMENTO N 2 0039108
IIr

nrfJfltp jnçtr-j Imeflfr) nrticuIar de Aditamento que, entre si, fazem as seguintes partes, a saber:

PARCEIRA OUTORGADA

EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA., pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF

(CONTRATADA):

82.020.128, com
sob o n0 30.521.728/0001-20, com inscrição estadual (Rio de Janeiro) n 0 :
sede na Estrada Adhemar Bebiano, 3.610, Inhaúma, Rio de Janeiro,
/
representada, na forma do que dispõem os seus estatutos sociais, p os queas sifla
O

PARCEIRO OUTORGANTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ sob o n° 076.6

(CONTRATANTE):

.

sede no Edifício Miguel Badia, n o 30, bloco L, 30 andar, sala 320, Brasília, DF, CEP: 70 94901, neste ato representada, na forma do que dispõem os seus estatutos sociais, pelos ue
assinam in fine;

As partes, de comum acordo e na melhor forma de direito, resolvem aditar e outorgar quitações recíprocas de todos
os direitos e obrigações originárias do instrumento particular de contrato de prestação de serviços n° 0059/07
firmado entre as partes em 01 de novembro de 2007.
CIAusuI.A VIII - DA VALIDADE E

Pizo DO CONTRATO:

As partes resolvem prorrogar o contrato supracitado por igual período, estabelecendo-se
como novo termo final a data de 30 de outubro de 2009.
CLÁUSULA III - DA QUITAÇÃO REcípRocA:

As partes resolvem ainda, de maneira irrevogável e irretratável outorgar, umas as outras, a
mais ampla, plena e geral quitação, sob todos os aspectos, considerando todos e quaisquer direitos e obrigações
decorrentes de contratos, aditamentos e/ou de acordos anteriores totalmente cumpridos, mormente em relação
àquele contrato supramencionado, não havendo nada mais que possa ser reclamado, seja a que título ou pretexto
for, a qualquer tempo, em juízo ou fora dele, até a presente data.
E, por estarem Justas e quitadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,
na presença de 2 (duas) testemunhas que, também, assinam, para que produza os seu jurídicos e legais efeitos,
mantendo-se todas as demais cláusulas anteriormente contratadas e não alteradas por este.
Rio de Janeiro, 31 de out bro de 2008.
si clwéyco
PRIMEIRA OUTORGANTE:
LiDA

SEGUNDA OUTORGANTE:REPUBLICANO BRASILEIRO
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TERMO DE ADITAMENTO E QUITAÇÃO DE CONTRATO E OUTRAS AVENÇAS
INSTRUMENTO N 2 0009109
Pelo presente instrumento particular de Aditamento que, entre si, fazem as seguintes partes, a saber:
CONTRATANTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ sob o o°
076.651.32/0001-81, com sede no Edifício Miguel Badia, n° 30, bloco L, 30
andar, sala 320, Brasília, DF, CEP: 70394-901, neste ato representada, na
forma do que dispõem os seus estatutos sociais, pelos que assinam in flnT_ .

1^k3L1KkL 51- Q"1 EUU,

EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA., pessoa jurídica de Direito Privado, irrita

CONTRATADA:

29

no CNPJ/MF sob o n° 30.521.728/0001-20, com inscrição estadual (Ro de
Janeiro) n9 82.020.128, com sede na Estrada Adhemar Bebiano,
Inhaúma, Rio de Janeiro, CEP.: 20.766-720, representada, na forma do que
dispõem os seus estatutos sociais, pelos que assinam /n
fine,
As partes, de comum acordo e na melhor forma de direito, resolvem aditar e outorgar quitações recíprocas de todos os
direitos e obrigações originárias do instrumento particular de contrato de prestação de serviços, instrumento n00059/07
firmado entre as partes 01 de novembro de 2007, aditado em 31 de outubro de 2008, instrumento n° 0039/08.
CLÁUSULA 1 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Para a manutenção e atualização do website irão ser disponibilizados diariamente de segunda à
sexta feira, um jornalista 1 e um operador de computador, pelo período de pelo período de até 44 (quarenta e quatro)
horas mensais, nos seguintes horários:
- Segunda à sexta feira: das 9:00h às 10:00h e das 15:00h à 16:00h.
1.1 Além das 44 horas semanais para manutenção e atualização do website, o Contratante terá
direito a 8 (oito) horas mensais de serviço a ser prestado pela equipe de desenvolvimento do
projeto.
CLÁUSULA II - Do PAGAMENTO:
IL1 Para a hospedagem, manutenção e atualização do website será cobrado um valor mensal de
R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais), referentes a:
-

44 horas de trabalho mensal não cumulativa dos 2 (dois) profissionais mencionados na
cláusula anterior;

-

a taxa de administração de conteúdo CMS do projeto em questão;

-

a taxa de hospedagem do projeto em questão;

-

a taxa de hospedagem multimídia, disponibilização de Stream e operação pelo período mês
do projeto em questão.

11.2 Caso haja necessidade conforme a utilização dos recursos por demandas sob solicitações do
Contratante, será cobrado pela Contratada o valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais) sobre
a hora adicional de cada profissional utilizado para aquele serviço.
11.3 Contratada se compromete a informar previamente e por escrito à Contratante, que
seus créditos de horas mensal de 44 (quarenta e quatro) horas acabou, e para dar continuidade
ao serviço terá que ser pago hora adicional.
CLÁUSULA II— DA QUITAÇÃO REciPROCA:
As partes resolvem ainda, de maneira irrevogável e irretratável outorgar, umas as outras, a mais
ampla, plena e geral quitação, sob todos os aspectos, considerando todos e quaisquer direitos e obrigações decorrentes de
contratos, aditamentos e/ou de acordos anteriores totalmente cumpridos, mormente em relação àquele contrato
supramencionado, não havendo nada mais que possa ser reclamado, seja a que título ou pretexto for, a qualquer tempo,
em juízo ou fora dele, até a. , resente data.
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E, por estarem justas e quitadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na
presença de 2 (duas) testemunhas que, também, assinam, para que produz-ÓÇ'eu jurídicos e legais efeitos, mantendo-se
todas as demais cláusulas anteriormente contratadas e não alteradas porte.

/

Rio de imneiro,,/o de março de,2009
CONTRATANTE:

Testemunhas:

Nome:

Nome:

R.G. n:

R.G.n:

^(pauIoe5C0flCO5

MAR B!ASIL Consultona Ltd
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TERMO DE ADITAMENTO E QUITAÇÃO DE CONTRATO E OUTRAS AVENÇAS

INSTRUMENTO N °

0053109

Pelo presente instrumento particular de Aditamento que, entre si, fazem as
seguintes partes, a saber:
EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA., pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no
CONTRATADA:
NPJ/MF sob o lf 5 30.521.728/0001-20, com sede na Estrada Ad
3.610, Inhaúma, Rio de Janeiro-, CE-P 2a.766720, representada, n
lispõem os seus estatutos sociais, pelos que assinam In fine,
Partido Republicano Brasileiro, inscrito no CNPJ sob o n o 076.E51.32/0001-81,
CONTRATANTE:
m sede no Edifício Miguel Badia, n° 30, bloco L, 30 andar, sala 3 O BrPiDF
P: 70394-901, neste ato representada, na forma do que dispõem os seus
tatutos_sociais,_pelos_que_assinam_ia_flne,
rs
As partes, de comum acordo e na melhor forma de direito, resolvem aditar e
outorgar quitações recíprocas de todos os direitos e obrigações originárias do instrumento particular de
contrato de prestação de serviços n° 0059/07, firmado entre as partes em 01 de novembro de 2007,
aditado em 31 de outubro de 2008 e 10 de março de 2009, através dos termos n° 0039/08 e 0009/09.
CLÁUSULA 1 - DA VALIDADE E PRAZO DO CONTRATO:

O termo final do contrato ocorreria em 31 de outubro de 2009, todavia,
resolveram, as partes, de mútuo e comum acordo, prorrogá-lo até o dia 31 de outubro de 2011.
CLÁUSULA II

- DA QUITAÇÃO RECÍPROCA:

As partes resolvem ainda, de maneira irrevogável e irretratável outorgar, umas as
outras, a mais ampla, plena e geral quitação, sob todos os aspectos, considerando todos e quaisquer
direitos e obrigações decorrentes de contratos, aditamentos e/ou de acordos anteriores, não havendo
nada mais que possa ser reclamado, seja a que título ou pretexto for, a qualquer tempo, em juízo ou fora
dele, até a presente data.
E, por estarem justas e quitadas, as partes assinam o presente instrumento em 2
(duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas que, também, assinam, para que
produza os seu jurídicos e legais efeitos, mantendo-se todas as demais cláusulas anteriormente
contratadas e não alteradas por este.
Rio de Jan, 30 de
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R.G.n:
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Republicano Brasileiro
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DIRECAO GERAL

TERMO DE ADITAMENTO E QUITAÇÃO DE CONTRATO E OUTRAS AVENÇAS
INSTRUMENTO Ne 0030111

Pelo presente instrumento particular de Aditamento que, entre si, fazem as seguintes partes, a saber:
CONTRATADA:

CONTRATANTE:

EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA., pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no

:NPJ/MF sob o n C 30.521.728/0001-20, com sede na Estrada Adhedé,
3L610, lnhaúma, Rio de Janeiro, CEP.: 20.766-720, representada, na 1ftj ma do qi
dispõem os seus estatutos sociais, pelos que assinam infine;
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ sob o n 9 076.65122Jfl(1,
com sede na SHIS/QL 22, Conjunto 01, casa 02, Lago Sul, Brasília, DE, CEP:
71.650,215, neste ato representado, na forma do que dispõem os seus estatutos
s ociais, pelos que assinam infine;

As partes, de comum acordo e na melhor forma de direito, resolvem aditar e outorgar quitações
recíprocas de todos os direitos e obrigações originárias do instrumento particular de contrato de
prestação de serviços n g 0059/07, firmado entre as partes em 01 de novembro de 2007, aditado em 31
de outubro de 2008, 10 de março de 2009 e 30 de outubro de 2010, através dos termos ne 0039/08,
0009/09 e 0053/10.
ClÁusulA 1 - DA VALIDADE E PRAZO DO CONTRATO:

O termo final do contrato ocorreria em 31 de outubro de 2011, todavia, resolveram as partes, de mútuo
e comum acordo, prorrogá-lo até o dia 31 de outubro de 2012.
CLÁUSULA li — DO REAJusTE:

Fica estabelecido que a partir do dia 1 2 de janeiro de 2012 o valor do contrato sofrerá reajuste de
acordo com o GPM-FGV, qual seja, de 6,9516%.
CLÁUSULA iii

- DA QUITAÇÃO RECÍPROCA:

As partes resolvem ainda, de maneira irrevogável e irretratável outorgar, umas as outras, a mais ampla,
plena e geral quitação, sob todos os aspectos, considerando todos e quaisquer direitos e obrigações
decorrentes de contratos, aditamentos e/ou de acordos anteriores, não havendo nada mais que possa
ser reclamado, seja a que título ou pretexto for, a qualquer tempo, em juízo ou fora dele, até a presente
data.
E, por estarem justas e quitadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas que, também, assinam, para que produza os seu
jurídicos e legais efeitos, mantendo-se todas as demais cláusulas anteriormente contratadas e não
alteradas por este.
Rio e Jano 30 de novembro de 2011
CONTRATANTE:
'-. 1
ErIcA GiCA-U1iíJERsAL LTDA.
EDITORA GRAFI'
/

CIi'VERSAL LTDA.
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CONTRATADA:

'LIB

SSILEIItO

Testemunhas: 1
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TERMO DE ADITAMENTO E QUITAÇÃO DE CONTRATO E OUTRAS AVENÇAS
INSTRUMENTO N 0021112

Pelo presente instrumento particular de Aditamento que, entre si, fazem as seguintes partes, a saber:
EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA., pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n 2 30.521.728/0001-20, com sede na Estrada
3.610, Inhaúma, Rio de Janeiro, CEP.: 20.766-720, representada, 4a forma d3o3que
dispõem os seus estatutos sociais, pelos que assinam infine;
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ sob o n 9 076.51.32.4Q01-81,
com sede na SHIS/O.L 22, Conjunto 01, casa 02, Lago Sul, Brasília, DF, CEP:
71.650,215, neste ato representado, na forma do que dispõem os seus estatutos
sociais, pelos que assinam infine;

CONTRATADA:

CONTRATANTE:

As partes, de comum acordo e na melhor forma de direito, resolvem aditar ao instrumento particular de
contrato de prestação de serviços n 2 0059/07, firmado entre as partes em 01 de novembro de 2007 e
seus aditivos nos seguintes termos:
CLÁUSULA 1 - DA VALIDADE E PRAZO DO CONTRATO:
o termo final do contrato ocorreria em 31 de outubro de 2012, todavia, resolveram as partes, de mútuo
e comum acordo, prorrogá-lo até o dia 31 de outubro de 2013.
CLÁUSULA II - DO REAJUSTE:

Fica estabelecido que a partir do dia 1 9 de janeiro de 2013 o valor do contrato sofrerá reajuste de
acordo com o IGPM-FGV.
CLÁUSULA III - DA QUITAÇÃO RECÍPROCA:

As partes resolvem ainda, de maneira irrevogável e irretratável outorgar, umas as outras, a mais ampla,
plena e geral quitação, sob todos os aspectos, considerando todos e quaisquer direitos e obrigações
decorrentes de contratos, aditamentos e/ou de acordos anteriores, não havendo nada mais que possa
ser reclamado, seja a que título ou pretexto for, a qualquer tempo, em juízo ou fora dele, até a presente
data.
E, por estarem justas e quitadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual
teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas que, também, assinam, para que produza os seu
jurídicos e legais efeitos, mantendo-se todas as demais cláusulas anteriormente contratadas e não
alteradas por este.
Janeiro, 30 de outubro de 2Q'12.
CONTRATANTE:
LTDA.

EDITØGRÁFlCA UNIVERSAL LTDA.

CONTRATADA:

Testemunhas: 1 - S0
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Gmail - FM: NOTIFICAÇÃO

Helen Assumpção <jf.heIengmail.com >
Para: PRB Financeiro <prb.financeirogmaiI.com >

29 de abril de 2013 14:54

João Paulo,
Segue o email para conhecimento.
Att.,
Helen Assumpção
Ass. Comunicação - PRB Nacional
61 9151 9852
Visite: www.prblO.org.br
Twitter: @PRB10
rr
"Democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de
cada um." Mário Quintana
Mensagem encaminhada
De: Dr. Claudio Rezende <drclaudio@unipro.Coni.br>
Data: 26 de abril de 2013 17:39
Assunto: NOTIFICAÇÃO
Para: jf.helen©gmail.Com
Cc: Andre Ferreira <andre@unipro.com.br >

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2013.

Ao
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO.
Edifício Miguel Badia n 11 30, Bloco L, 3 andar, Sala n 2 320, Brasília/DF.

https://mail .g oog Ie.corn/mail/u/0/?ui = 2&ik=e721 af38ed&Mew = pt&search=inbox&th= 1 3e56ee621 73022e
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Gmail - Fd: NOTIFICAÇÃO

30/04/13

Ref.: NOTIFICAÇÃO - RESCISÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTRUMENTO N 2 0059107 e 0014/12.

1ÀXi F0

Prezados Senhores

35
;

AEDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA., por

seu procurador, faz uso da presente para comunicar que, por razão de
reestruturação, não tem interesse em dar continuidade aos contratos em referência, firmados em 1 9 de novembro
de 2007 e 02 de março de 2012, respectivamente, o que faz conforme previsto contratualmente, devendo ambos
serem considerados rescindidos a partir do dia 26 de maio de 2013, para todos os efeitos legais.

Assim sendo, fica V.S. ciente de que os valores correspondentes a prestação dos serviços até o dia 25 de maio de
2013 serão devidamente cobrados em seu vencimento.
Na certeza de vossa compreensão, externamos os sinceros agradecimentos.

Sem mais para esta.

Atenciosamente,

C:udio Fehx

Dr.
Juroco

Unipro

TeefGne: +55 (21) 21O6-636.4
ama: 264 - Nextei: 55*9551*37

§ drd2udotwprocorribr
e VAW.UfliDO.copbr

https://maiI .g oog le.com'mai /u/O/?ui2&ike721 af38ed&ewr pt&search,r inbo,th_ 13e56ee621 73022e
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IAS

Nome do Prestador
do Serviços

EDITORA GRÁFICA UNIVERSAL LTDA

CNPJ:

30.521.82710001-20

ATIVIDADES

SERVIÇOS
EXECUÇÃO
DE
CRIAÇÃO
DESENVOLVIMENTO,
HOSPEDAGEM DE WEBSITE

ão, 36
d-s:ment
l
eenvolvi
pedàg*m d
Serviçdoj
Website

Tipo

DE
E

Unidade.

SEDE
NACIONAL

DECLARAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
Relatório de
Atividades

Declaro para os devidos fins de direito, que a empresa Editora Gráfica
Universal Ltda, prestou serviços no período e 0110112013 a 3111212013.
A rotina de serviços prestados para o Partido consistia em serviços
de: Criação, desenvolvimento, hospedagem e manutenção do Website:
www.prb.org.br .

Observações:

As informações são atestadas por funcionários responsáveis pelos
departamentos financeiro e contabil7
Assinatura do Partdo
-

0m*aut da

Testemunha

/1eoUte '

Testemunha
/

CONTRATO N° 008/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUADRO RESUMO

[L

flECL1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇAO 37
DE FUNCIONABILIDADE DO SITE PRB NA IONAL
TARDIOLI DESIGN LTDA - ME
PRAZO DETERMINADO - INICIO EM 01/03/2013
À 30/06/2013

OBJETO
SOLICITANTE
VIGÊNCIA

R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais)

VALOR

Pelo presente instrumento particular, as partes:
com sede na ST SHIS QL
De um lado, PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO,
22, Conjunto 01 Casa 02, Bairro: Lago Sul, em Brasília - DF, inscrito no
CNPJ/MF n° 07.665.132/0001-81, neste ato representando por seu Tesoureiro
Nacional, senhor Joaquim Mauro da Silva, portador do CPF n° 116.858.188-54,
doravante denominado CONTRATANTE
com sede na Av. Paulista, no. 671,
E de outro, TARDIOLI DESIGN LTDA-ME
Apto. 612, Bairro: Bela Vista, em São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob n
10.522.999/0001-92, neste ato representado por seu Sócio Diretor, senhor
Thiago de Moraes Tardioli, portador do CPF n° 220.918.54832, doravante
têm entre si, certo e ajustado o presente contrato de
denominada CONTRATADA,
prestação de serviços, mediante as cláusulas e seguintes condições:

OBJETO
CONTRATADA à
1. Constitui objeto deste contrato, a prestação de serviços da
CONTRATANTE, consistente na reformulação do site PRB Nacional e criação de
layout das páginas do PRB Nacional no facebook e twitter.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

se obriga a prestar os seus serviços com competência, zelo e
2. A CONTRATADA
diligência, por intermédio de profissionais habilitados e capacitados, pelo período
em que durar o contrato.
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em apresentar um relatório mensal
2.1 Compromete-se ainda a CONTRATADA
contendo informações sobre os serviços prestados.
3. Todos os serviços enumerados na cláusula primeira do presente instrumento

serão executados e prestados por pessoal devidamente habilitadoda
1
CONTRATADA, tendo esta à exclusiva responsabilidade pelo pagamento deste
pessoal, bem como pelo cumprimento de todas as obrigações legais de alque?8
êj0
natureza para com os mesmos, notadamente as referentes às leis trab . ât^.r
previdenciáias, ficando dessa forma, expressamente excluída a responsabilidade
da CONTRATANTE sobre tal matéria.

JT

1

4. Ademais, poderá a CONTRATADA solicitar autorização para serviços

extraordinários e não contemplados no presente contrato, os quais deverão ser
autorizados pela CONTRATANTE, que fará mediante ato expresso, donde
constará complementação de valor em função do trabalho específico, não
podendo tais serviços serem iniciados e/ou realizados pela contratada sem a
observação da anuência referenciada.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5. Pelo presente contrato a CONTRATANTE por sua vez se obriga a:

a) fornecer à CONTRATADA as diretrizes dos trabalhos a serem executados;
b) determinar a todos os seus setores, que prestem o máximo de colaboração à
CONTRATADA, quando da execução de suas tarefas, fornecendo-lhe
informações e documentos necessários, bem como cumprindo as instruções e
determinações que partirem da CONTRATADA e que estejam relacionados
com seus trabalhos, sem prejuízo do livre trânsito em seus estabelecimentos;
c) permitir que a CONTRATADA utilize, quando necessário, seus
equipamentos, materiais e instrumentos técnicos para a execução dos
serviços ora contratados.
DO PREÇO DOS SERVIÇOS
6. A CONTRATANTE compromete-se a pagar à CONTRATADA, a título de
remuneração dos serviços contratados, o valor bruto de R$ 26.300,00 (vinte e

seis mil e trezentos reais), em 10 parcelas, sendo as três primeiras no valor de R$
2.000,00 e as sete últimas no valor de R$ 2.900,00, vencimento no 5°. dia útil,
com apresentação das Notas Fiscais, devendo ser descontado sobre as parcelas
Página 2 de 5

os tributos, caso existentes. Quitação com emissão de boleto bancário ou
realizado depósito em conta-corrente, ficando a quitação, neste último caso,
vinculada à comprovação do depósito e/ou compensação de cheques.
necessárias, seja no valor ou no
6.1 Quaisquer outras mudanças eventualmente
CONTRATANTE CONTRATAÃE1E1
vencimento das parcelas devidas pela
oco d 9
respeito ao presente contrato, deverão ser negociadas previamente e sepre
lí
comum acordo, bem como confirmadas por escrito, mediante carta pro
a ser trocado
ou carta com aviso de recepção, ou ainda fac-símile e/ou e-mail
pelos departamentos financeiros com cópia para as respectivas diretorias.
6.2 Todas as demais modificações no presente contrato, não relativas a valor e
prazos para pagamento deverão ser feitas mediante aditivo.
DAS CONDIÇOES GERAIS
7. Fica estabelecido entre os pactuantes que as despesas necessárias para o
bom e fiel cumprimento deste contrato, tais como: viagens, condição, estadias e
outras, desde que realizadas com autorização da CONTRATANTE, serão
diretamente pagas por estas ou pagas pela CONTRATADA e reembolsadas
posteriormente pela CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA reservar e
entregar à contratante os comprovantes de embarque e as notas de despesas com
hospedagem para prestação de contas junto ao TSE, sob pena de glosa e
impedimento de reembolso.
S. O presente contrato é de natureza estritamente civil, não se estabelecendo, por
força deste instrumento, qualquer vínculo empregatíciO ou de responsabilidade
CONTRATADA venha a
da CONTRATANTE com relação ao pessoal que a
empregar ou contratar para a execução dos serviços ora pactuados, correndo por
conta exclusiva desta, todas as despesas e encargos decorrentes da contratação
desse pessoal, tais como encargos trabalhistas, previdenciários ou acidentários.

9. Na prestação de seus serviços, as partes atenderão aos princípios da
legalidade, da boa-fé, confiança e lealdade também na fase pós-contratual.
10. A toleráncia das partes não significará renúncia, perdão, novação ou
alteração do que foi aqui contratado.
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PRAZO
11. O presente contrato é celebrado para vigorar por prazo
iniciando-se em 01/03/2013 e com término em 30/06/2013.

CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES
12. É defeso a qualquer das partes cederem ou transferir, total ou parcialmente,
os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, seja a que título for.

RESCISÃO
13. O presente contrato poderá ser denunciado, sem justa causa, por qualquer
das partes e a qualquer tempo, mediante aviso prévio e por escrito com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus, multa ou
indenização à parte denunciante, desde que o ato não represente dano à outra
parte e sem prejuízo das ações judiciais de execução.
13.1 Em caso de inadimplemento, por qualquer das partes, de quaisquer das
obrigações assumidas por força do pactuado, a parte inocente deverá notificar a
outra, através de carta registrada, ou fac-símile, com comprovação de
recebimento, no endereço constantes da qualificação descrita no intróito deste,
sobre a natureza do inadimplemento, concedendo-lhe prazo de cinco (cinco) dias,
a contar do recebimento da notificação para sanar a falta.
13.1.1. Findo o prazo constante da notificação, sem o efetivo cumprimento das
obrigações inadimplidas, facultar-se-á á parte inocente, dar por rescindido de
pleno direito o contrato, independentemente de qualquer formalidade ou
manifestação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais hipóteses
previstas em lei e de eventuais ações de cobrança e execução.

DA CORTESIA
14. A CONTRATADA a titulo de cortesia, de forma voluntária e não onerosa,
disponibilizará à CONTRATANTE a elaboração, criação e manutenção de blog
para manifestação e publicação da direção nacional do Partido Republicano
Brasileiro, sem nenhum custo adicional, todavia, respeitando os prazos
estabelecidos no presente instrumento de contrato.
Página 4cie5

DO FORO

fLL
15. As partes elegem o Fórum Central da Comarca de Brasília, renuando

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, estando justas e contratadas, assinam o presente em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, e na presença de 2 (duas) testemunhas.
Brasília-DF, 01 de março de 2013.

TESTEMUNHAS

_ k*

1)
Nome: ziO Ó) O T
RG: Z4.OJ

iyhi

2)fjQCLLU
Nome:
)cdtcu,
RG: 2BL2l - 55P/DF

t>it
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

OBJETO
SOLICITANTE
VIGÊNCIA
VALOR

UADRO RESUMO
PRESTAÇÃO DE SER VI ÇOS DE
GERENCIAMENTO DE ANÚNCIOS'
PRB NACIONAL NO FACEBOOK
TARDIOLI DESIGN LTDA - ME
PRAZO DETERMINADO, - INICIO EM
01/10/2013.À 30/10/2014

42

R$ 13.500,00

Pelo presente instrumento particular, as partes:

De um lado, PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, com sede na ST
SHIS QL 22, Conjunto 01 Casa 02, Bairro: Lago Sul, em Brasília - DF, inscrito
no CNPJ/MF n o 07.665.132/0001-81 e RG N O 20.197.248-7 SSP/SP, neste ato
representado por seu Tesoureiro Nacional, senhor Joaquim Mauro da Silva,
portador do CPF n° 116.858.188-54, doravante denominado CONTRATANTE

(Anexar doc.(ATA) que comprove que o Sr. Joaquim foi eleito
Tesoureiro)
E de outro, TARDIOLI DESIGN LTDA-ME com sede na Av. Paulista, n° 671,
Apto. 612, Bairro: Bela Vista, em São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob n°
10.522.999/0001-92, neste ato representado por seu Sócio Diretor, senhor
Thiago de Moraes Tardioli, portador do CPF n° 220.918.548-32, doravante
denominada CONTRATADA, têm entre si, certo e ajustado o presente
contrato de prestação de serviços, mediante as cláusulas e seguintes
condições:

0^1-

OBJETO
1. Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços da
CONTRATADA à CONTRATANTE, consistente no gerenciamento de
anúncios do Facebook do PRB Nacional no valor limite de R$ 1.000,00
mensais.

53^ \ "

OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a prestar os seus serviços com
2.
competencia, zelo e diligência, por intermédio de profissionais habilitados e
capacitados, pelo periodo em que durar o contrato.
TKL
2.1 Compromete-se ainda a CONTRATADA em apresentar um rei Jtório
mensal contendo informações sobre os serviços prestados.
Todos os serviços enumerados na cláusula primeira do presente
3.
instrumento serão executados e prestados por pessoal devidamente
habilitado da CONTRATADA, tendo esta à exclusiva responsabilidade pelo
pagamento deste pessoal, bem como pelo cumprimento de todas as
obrigações legais de qualquer natureza para com os mesmos, notadamente
as referentes às leis trabalhistas e previdenciá rias, ficando dessa forma,
expressamente excluída a responsabilidade da CONTRATANTE sobre tal
material.
Ademais, poderá a CONTRATADA solicitar autorização para serviços
4.
extraordinários e não contemplados no presente contrato, os quais deverão
ser autorizados pela CONTRATANTE, que fará mediante ato expresso,
donde constará complementação de valor em função do trabalho específico,
não podendo tais serviços serem iniciados e/ou realizados pela contratada
sem a observação da anuência referenciada.

OBRIGAÇÕES DA, CONTRATANTE
S.

Pelo presente contrato a CONTRATANTE por sua vez se obriga a:

fornecer à CONTRATADA as diretrizes dos trabalhos a serem
a)
executados;
determinar a todos os seus setores, que prestem o máximo de
b)
colaboração à CONTRATADA, quando da execução de suas tarefas,
fornecendo-lhe informações e documentos necessários, bem como cumprindo
as instruções e determinações que partirem da CONTRATADA e que estejam
relacionados com seus trabalhos, sem prejuízo do livre trânsito em seus
estabelecimentos;
permitir que a CONTRATADA utilize, quando necessário, seus
C)
equipamentos, materiais e instrumentos técnicos para a execução dos
serviços ora contratados.

ECI.

DO PREÇO OS SERVIÇO
CONTRATADA, a título
6 A CONTRATANTE compromete-se a pagar à
de remuneração dos serviços contratados, o valor bruto de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais), em 12 parcelas no valor de R$ 1.125,OQ,
vencimento no 50 dia útil, com apresentação das Notas Fiscais, devend
descontado sobre as parcelas os tributos, caso existentes. QuitaçãoCOm
emissão de boleto bancário ou realizado depósito em conta-corrente, fianda
a quitação, neste último caso, vinculada à comprovação do depósito e/ou
compensação de cheques.
6.1 Quaisquer outras mudanças eventualmente necessárias, seja no valor
ou no vencimento das parcelas devidas pela CONTRATANTE à
CONTRATADA, em respeito ao presente contrato, deverão ser negociadas
previamente e sempre de comum acordo, bem como confirmadas por escrito,
mediante carta protocolada ou carta com aviso de recepção, ou ainda facsímile e/ou e-mail a ser trocado pelos departamentos financeiros com cópia
para as respectivas diretorias.
Todas as demais modificações no presente contrato, não relativas a
6.2
valor e prazos para pagamento deverão ser feitas mediante aditivo.

DAS CONDIÇÕES GERAIS
Fica estabelecido entre os pactuantes que as despesas necessárias
7.
para o bom e fiel cumprimento deste contrato, tais como: viagens, condição,
estadias e outras, desde que realizadas com autorização da CONTRATANTE,
serão diretamente pagas por estas ou pagas pela CONTRATADA e
reembolsadas posteriormente pela CONTRATANTE, devendo a
CONTRATADA reservar e entregar à contratante os comprovantes de
embarque e as notas de despesas com hospedagem para prestação de contas
junto ao TSE, sob pena de glosa e impedimento de reembolso.
O presente contrato é de natureza estritamente civil, não se
8.
estabelecendo, por força deste instrumento, qualquer vínculo empregatício ou
de responsabilidade da CONTRATANTE com relação ao pessoal que a
CONTRATADA venha a empregar ou contratar para a execução dos serviços
ora pactuados, correndo por conta exclusiva desta, todas as despesas e
encargos decorrentes da contratação desse pessoal, tais como encargos
trabalhistas, previdenciários ou acidentários.
Na prestação de seus serviços, as partes atenderão aos princípios da
9.
legalidade, da boa-fé, confiança e lealdade também na fase pós-contratual.
10. A tolerância das partes não significará renúncia, perdão, novação ou
alteração do que foi aqui contratado.

PRAZO

O presente contrato é celebrado para vigorar por prazo determinado
11.
iniciando-se em 01/10/2013 e com termino em 30/10/2014

CESSÃO DE DIREITO S EQR1AOS
defeso a qualquer das partes cederem ou transferir, total ou
É
12.
parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, seja a que
título for.

RESCISÃO
13. O presente contrato poderá ser denunciado, sem justa causa, por
qualquer das partes e a qualquer tempo, mediante aviso prévio e por escrito
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus, multa ou
indenização à parte denunciante, desde que o ato não represente dano à
outra parte e sem prejuízo das ações judiciais de cobrança.
13.1 Em caso de inadimplemento, por qualquer das partes, de
quaisquer das obrigações assumidas por força do pactuado, a parte
inocente deverá notificar a outra, através de carta registrada, ou facsímile, com comprovação de recebimento, no endereço constantes da
qualificação descrita no intróito deste, sobre a natureza do
inadimplemento, concedendo-lhe prazo de cinco (cinco) dias, a contar
do recebimento da notificação para sanar a falta.
13.1.1 Findo o prazo constante da notificação, sem o efetivo
cumprimento das obrigações inadimplidas, facultar-se-á à parte
inocente, dar por rescindido de pleno direito o contrato,
independentemente de qualquer formalidade ou manifestação
judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais hipóteses
previstas em lei e de eventuais ações de cobrança e execução.

^T9

M4^

DO FORO
14.As partes elegem o Fórum Central da Comarca de Brasília, renunciando
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, estando justas e contratadas, assinam o presente em 2 (duasU46
de igual teor e forma, e na presenCe de 2 (duas) testemunhas.
Brasília-DF, 0,1 de outubro de 2013.
LI

PuBLICANO BRASILEIRO
uim Mauro da Silva
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TESTEMUNHAS
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RG:
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DATA 0710612018

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E VINCULAÇÃO COM AS ATIVIDADES PARTIDÁRIAS

Tipo de
Serviço:

Nome do Prestador
do Serviços

TARDIOLI DESIGN LTDA ME

CNPJ:

30.521.82710001-20

ATIVIDADES

DE
SERVIÇOS
EXECUÇÃO
DE
REFORMULAÇÃO DO SITE DO PRB
NACIONAL, CRIAÇÃO DE LAYOUT DAS
NO
NACIONAL
PRB
PAGINAS
DO
FACEBOOK E TWITTER.

•,JnIuaue.
.

rmuIai
ço d
PRB NaciorI
eriaçãW d4
l
Layouts

SEDE
NACIONAL

DECLARAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
Declaro para os devidos fins de direito, que a empresa Tardioli Design
Ltda Me, prestou serviços no período e 0110112013 a 3111212013.

Relatório de
Atividades

A rotina de serviços prestados para o Partido consistia em serviços
de: Reformulação do Site do PRB Nacional, bem como a criação do layout
das páginas do PRB Nacional no Facebook e Twitter.
As informações são atestadas por
departamentos financeiro e contábil.

Observações:

funcionários

responsáveis

/
Assinaturado Partid

/
Testemunha

\

Testemunha

1e50U

/

pelos

CO NTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
DE CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇAO TELEFÔNICA CP.CT,
QUE ENTRE SI FAZ A TELETRON COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA E PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB DE ACORDP
COM AS CLÁUSULAS QUE SEGUEM:.
n007.665.13.2/000181,

particular PARTIDO REPUBBLICANO BRASILEIRO - PRB, inscrita no CNPJ Sob
Através
.deste ainstrumento
denominado
seguir USUÁRIO, e TELETRON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, inscrita no-CNPJ sob número
ANDAR. Neste ato representada por Leocir
03.079.35810001-40, com sede social ao SIG SUL Q. 3 BL. C NO. 62 - 2 0
Rossetto, brasileiro, casado, com registro no CRA/DF io.6.428, brasileiro, casado, residente e domicIIiQ_flL.ÇQ.Qital
Ial
doravante denominada simplesmente
TELETRON, em virtude de seu nome comercial tem entre si,
m
48
.
,
seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - o6bitivo do presente contrato e a prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva p
USUÁRIO no Sistema Telefônico, CPCT, tipo PABX, com tecnologia CPA, doravante denominado si mpIesment
EQUIPAMENTO, desenvolvido de acordo com a Norma Técnica da ABNT No. NBR 13083 de 30 de março de 1994.
1.2 - CAPACIDADE INSTALADA:
Equipamento: SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO módulo: PABX com tecnologia: IP
Software: IP EXPERT - TELETRON
Capacidade equipada:
08 GATEWAY PORTAS FXO
20 GATEWAY PORTAS FXS

50 PORTAS PARA RAMAIS IP;
01 - APARELHO IP
010 ITERFACE FIXO-MÓVEL

1.3 - Endereço de instalação:
1.3.1
.

.

.

.

.
.....

.
"

/

..
.

-.

.
.
•. . . . .

...

.
....

.
.

.

..

SHIS Q1_22 CONJ. 01 CASA 02 — ,LAGO SUL

CEP.: 71.650-215- LAGO SUL— BRASÍLIA - DF
FONE: +55 (61) 336é-3986
1.4 - Os serviçõs ora contratados, serão prestados diretamente pelos setores técnicos da TELETRON, de acordo com.o
estabelecido no regulamento de Serviço Telefônico Fixo Comutado, Decreto no. 2.592 de 15 de maio de 1998 e.anexo ao Ato
No. 2372, de 9 de fevereiro de 1999.
.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO .

2.1 - Pelos serviços de Mão-de-Obra. especializada e especifidados na Cláúsula primeira deste contrato, o USUÁRIO, pagará
mensalmente a TELETRON, a importância de R$. .190,00 (duzentos e noventa reais), que seráemitido título de cobrança
bancária compensável, básico para o mês de janeiro de 2013, sendo o primeiro fatijramento em 02 de fevereiro de 2013.
2.2 - Entende-se por capacidade instalada, para efeito de cálculo do valor total, a que se refere o item 1.2, da Cláusula
Primeira, deste contrato, onúmero de ramais e trncos instalados no EQUIPAMENTO.
-2.3 - Ocorrendo a qualquer tempo, alteraçôes da capacidade instalada de ramais e troncos no EQUIPAMENTO, o valor total
deste contrato sofrerá reajuste correspondénte e automático.
2.4 - Será cobrado a parte do USÚARIO, de acordo com o preço de Mercado ou tabela do Fabricante, as . peças que por
ventura vierem a ser substituídas decorrentes de descargas elétricas, sinistros ou ainda decorrentes de uso anormal do
EQUIPAMENTO.

-

2.5 —Não estão previstos neste contrato os serviços de manutenção de rede interna, remanejamento de ramais, instalaçes
de equipamento ou acessórios, solicitados pelo USUÁRIO, bem com substituição ou ampliação da Rede Interna, sendo .que
serão ajustados entre as partes, se forem necess'ários a execução desses serviços.

CLÁUSULAS TERCEIRA - DO REAJUSTE

.

3.1 - O preço da manutenção estipulado na Cláusula Segunda, item 2. 1,, será reajustado anualmente de acordõ com os
procedimentos normativos vigentes, do Governo Federal, autorizados para reajuste de contratos de pfestação de serviço, de
acordo com a variação do PC.

3.2 - O reajuste será aplicado no mês subsecbente, após decorrido 12 (doze)meses, contados a pàrtir da data base do
contrato.
1

CLAUSULA QUARTA - DA MANUTENÇAO

preventiva deverá obedecer a rigorosos testes Hardware e Software, paça se aferir o funcionamento de
4.1
- A manutenção
acordo
com os padrões estabelecidos nos procedimentos normativos da ANATEL e recomendações do fabricante com
eliminação de defeitos decorrentes de utilizaçã p normal e. adequada do EQUIPAMENTO.
será realizada em 01 (uma) visita mensal, admitindo-se antecipação ou postergação de 05
4.2 - A Manutenção preventiva
(cinco) dias, em relação ao cronograma de manut e nçã o.
será executada por solicitação do USUÁRIO quando for verificado qualquer defeito ocasional
4.3 - A Manutenção Corretiva,
no EQUIPAMENTO.
4.4 - Os chamados Técnicos para Manutenção Corretiva, do,EQUlPAMENTO deverão ser feitos
T.ELETRON, pelo terminal no:-55 ( 061 ) 211 95 - 11 000, no Horário Comercial, de 08:00 às 18:00 horas, ao
49
às 1200, em caso de emergência, fora desse horário, Domingos e Feriados pelo Plantão Técnico. ..
4.5 — Em caso de paralisação total do sistema,, o.técnico realizará o atendimento em até 02 (duas) h ras d9Ima
quando não for possível o deslocamento imediato.
CLÁUSULAS QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DAS PARTES
EQUIPAMENTO, aos técnicos da TELETRON ou a terceiros p
5.1 - O USÚARIO, obriga-se a assegurar o livre acesso ao
' horário desde que necessário

ela credenciados e sob sua responsabilidade técnica, no horário comercial ou extra
.
.
previamente autorizado.
5.2 - A TELETRON, se responsabilizará por danos 'causados diretamente ao EQUIPAMENTO ou bens de propriedade do
USUARIO, desde comprovadamente ocorridos 'na prestação de serviços, por técnicos dá Empresa ou terceiros por ela
credenciados.
.
.
',
.
'
- enovação
.
automática,
se não
6.1 - O presente contrato irá vigorar a partir da suaasinatura, por tempo indeterminado
e com
r
ocorrer manifestação expressa por uma das partes.
6.2 - Será facultado as partes, renunciar o presente contrato desde que .manifeste por e sc rito sua decisão com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

8.1 - Fica eleito com expressa renúncia de qualquer outro, por l'nais privilegiado que seta, o Foro de BRASILIA-DF, para
dirimir dúvidas e/ou questões jurídicas resultantes de interpelação e/ou execução do presente contrato.
8.2 - E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam em 02 (duas) vias de igual teor e , forma, na presença de
duas testemunhas abaixo qualificadas.
BSÍLIA, 13 de setembro de 2012.

.TELETRON INDÚSTRIA CO
Leoc Rosetto
Fstemunhas

.
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LTDA - EPP

1
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ON lNDUSTRtE'COMÉR00LTDA.ME
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Nome do Prestador
do Serviços

TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EPP

CNPJ:

03.079.35810001-40

ATIVIDADES

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA
TELEFÔNICO

Tipo de
Serviço:

Manutaã
Corretiva e
Preventiva e
telefone

Unidade.

SEDE
NACIONAL

DECLARAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Relatório de
Atividades

Declaro para os devidos fins de direito, que a empresa Teletron
Indústria e Comercio Ltda Epp, prestou serviços no período e
0110112013 a 3111212013.
A rotina de serviços prestados para o Partido consistia em serviços
de: Manutenção corretiva e preventiva do sistema telefônico, CPCT, tipo
PABX, com tecnologia CPA, o prestador realizava visitas sempre que
solicitado para correção e manutenção nos equipamentos do Partido.

Observações:

As informações são atestadas por funcionários
departamentos financeiro e contábil.
Assinatura do P-

responsáveis

do

da

Testemunha

oa't

Testemunha
1

pelos
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ALTERDATA
SOFTWARE

Contrato de Licença e Manutenção deSoftWare

1) Contratantes:
Fornecedora: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA, estabelecida na Rua
Sebastião Teixeira, 227 — Várzea - Teresópolis - Ri - CNPI: 36.462.778/0001-60.
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usuário: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, estabelecido na Av. SHIS QL, 22, CONJ Ul
CASA 02, Lago Sul, Brasília MG. CEP 71650-215, inscrito no CNPJ: 07.665.132/0001-81
representado por Joaquim Mauro da Silva, portador da CI: 201972487 SSP-SP do CPF:
116.858.188-54.
2) Do Objeto

2.1- O Contrato tem por objeto, a licença de uso pela ALTERDATA TECNOLOGIA EM
INFORMÁTICA LTDA ao PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Oliveira do Software de
Departamento Pessoal, em caráter definitivo e não exclusivo.
2.2. Os atendimentos serão realizados conforme a seguir:
- O serviço será prestado de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00h, mediante solicitação
do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, através do telefone 31-2108-0100.
2.3 - Estão cobertos os serviços abaixo relacionados:
- Atualização de versões dos sistemas, realizada de acordo com a cláusula 3.1 do presente
contrato.
- O serviço de manutenção inclui atualização de versões e atendimento, conforme cláusula 3.3
do presente contrato.
- A manutenção e suporte técnico remoto (Realização de atividades corretivas e suporte
técnica remoto à utilização do sistema, mediante prévia autorização da supervisão de
atendimento de suporte técnico da Alterdata).
2.4. Todos os sistemas e suas versões são de propriedade da Alterdata, não podendo o
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB dispor dos mesmos, sob quaisquer motivos.
3)Sistemas licenciados:
Alterdata Pack (Departamento Pessoal, Contabilidade, Fiscal, Ativo, Cobrança, CIAP e Lalur) até
4 micros.
Valor total de licenciamento: R$1 . 600,00 (Hum mil e Seiscentos Reais)
O valor acima descrito será parcelado em 05 vezes sem juros, com primeiro vencimento
acordado para 15/06/2013 (o valor da primeira parcela terá um adicional de R$ 36,70
referente ao custo de envio).

PACK

I/

ONTG

Rua Prefeito Sebastião Texera, 323 . Centro Teresó poli sf R CEP: 25953-202

vendas: 0800-704-1418

www.alterdata.com.br

ALTERDATA
De

S O F T W A R E
Valor de manutenção mensal: R$300,00 (Trezentos Reais)
Data de início de pagamento da manutenção: 26/07/2013
3.1) O atraso por mais de 60 (sessenta) dias no pagamento das parcelas de licenciamento,
implantação e/ou manutenção, dá à Alterdata o direito de suspender temporariam
prestação de serviços de suporte e atualização, até que o pagamento seja regularizad4sem
direito ao usuário de reembolso das parcelas pagas e sem suspensão das cobanças
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decorrentes deste contrato.
3.2) As parcelas mensais dos serviços de manutenção serão reajustadas anualmente de acordo
com o total do IGP-M.
4) Manutenção:
4.1) A Alterdata procederá às atualizações das versões dos sistemas, dentro da tecnologia
utilizada e de acordo com os padrões necessários ao funcionamento dos mesmos, às quais o
usuário terá direito, mantendo em dia o pagamento das manutenções mensais. Os sistemas
Alterdata são produtos padrão, não se tratando de software sob encomenda. Não poderão ser
feitas modificações nos mesmos, sem uma análise de viabilidade e aprovação por parte da
Alterdata. As modificações nos sistemas, solicitadas por usuários, serão analisadas e, sendo
possível, serão desenvolvidas, mediante aprovação de orçamento e cronograma de realização,
apresentados pela Alterdata, ficando ressalvado o direito de propriedade da Alterdata sobre os
sistemas, suas versões ou releases.
4.2) Todos os sistemas e suas versões são de propriedade da Alterdata, não podendo o usuário
dispor dos mesmos, sob quaisquer motivos.
4.3) O serviço de manutenção inclui atualização de versões via internet, consultas por telefone,
e-mail, via Chat ou visita de analista técnico, quando necessário, a critério da Alterdata. A
comunicação externa de dados entre os sistemas, feita através da internet, é parte integrante
do serviço de manutenção. Somente estará disponível para os usuários optantes pela
manutenção e que estejam em dia com o pagamento das mensalidades.
4.4) Caso o usuário cancele o serviço total de manutenção, quando retornar à utilização deste
serviço deverá pagar o equivalente a 40% do valor atual do sistema, para atualizar a versão.
4.5) O usuário compromete-se a utilizar os sistemas em suas instalações, indicadas no pedido
de vendas, não estando autorizado a realizar qualquer tipo de cópia, reprodução ou mesmo
transmissão dos sistemas para outro usuário ou para outro endereço, sem autorização
expressa da Alterdata.
4.6) São de responsabilidade do usuário a configuração e operação do sistema de acordo com
as suas atividades, as importações de dados e as informações enviadas aos órgãos
fiscalizadores.
4.7) Os processos de comunicação de dados e comunicação com empresas operadoras de
cartões de crédito estão vinculados a este contrato. Caso o serviço de manutenção seja
cancelado, estarão automaticamente cancelados estes processos de comunicação.
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5) Garantia:
5.1) A Alterdata garante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou enquanto perdurar o
contrato de manutenção, o perfeito funcionamento desta versão do sistema, de acordo com
suas especificações, desde que não sofra modificação, acidente, abuso ou utilização
inadequada ou que o mau funcionamento não seja decorrente de problemas de hardwar

1,MFiCJ

5.2) As versões seguintes do sistema terão prazo de validade técnica, delimitando o perídL
em que o usuário poderá proceder a qualquer reclamação sobre as mesmas. Este prazo e
expresso na tela inicial e refere-se às implementações realizadas em cada versão.
6) Vigência do Contrato
Este contrato entrará em vigor na data de assinatura. A renovação será efetuada por
convenção e termo aditivo ao término do período de 12 (doze) meses, contados da data do
pedido. Caso uma das partes queira rescindir o mesmo, deverá comunicar-se por escrito com
a outra parte, dentro do prazo mínimo de 60 (sessenta dias). No decorrer deste prazo de aviso
prévio de rescisão, as taxas de manutenção deverão continuar a ser pagas e o usuário
continuará a receber atendimento de suporte normalmente.
7) Foro
As partes contratantes elegem o foro da comarca de Brasília - DF, com renúncia a qualquer
outro, para dirimir qualquer questão pertinente a este contrato.

Teresópolis, 23 de maio de 2013.
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Alterdata Software

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
REFERENTE CONTRATO 05/2013
TJt
Termo aditivo ao contrato que entre si fazem o PRTIDQ5 4
REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB inscrita no CNPJ O7.665.132/OOO1-1pOr seu
representante legal Joaquim Mauro da Silva, portador do RG - 201972487 SSP-SP eldoCPP116.858.188-54, e a empresa ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA
LTDA, CNPJ 36.462.778/0001-60 por seu representante legal, Ladmir da Penha Carvalho, os
quais acordam celebrar o presente termo aditivo ao contrato 05/2013, e alterações posteriores,
sob as cláusulas, condições e obrigações seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO - ACRÉSCIMO
O presente instrumento tem por objetivo cristalizar a vontade das partes acima indicadas, no
sentido de, prorrogar o ajuste pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 20/05/2014 até
20/05/2015 relativamente ao objeto contratado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO O valor da contraprestação corresponderá a R$ 323,53
(Trezentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) mensais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Consoante o propósito aqui pretendido, todas as condições do
contrato original, principalmente no que refere ao objeto, aos limites e forma de execução dos
serviços, forma e prazo de pagamento, responsabilidades, obrigações mútuas assumidas,
condições de rescisão e demais documentos e obrigações integrantes do pacto firmado,
permanecem inalteradas.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02
(duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito e de justiça, na presença das
duas testemunhas que também o assinam, para que produza todos os efeitos legais, inclusive
contra terceiros.
1
Teresópoli)s(20 de maio de 2014
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CONTRATADA: ALTERDATA TECNO IA EM INFORMATICA LTDA
Ladmir da Penha Carv
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TERMO ADITIVO DE CONTRATO
REFERENTE CONTRATO 08/2013

iam 501w 1iWt^X

Termo aditivo ao contrato que entre si fazem o I'ARTID9
REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB e a empresa ALTERDATA TECNOIFOGI41
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 36.462.778/0001-60 por seu representante legal, Lda
Penha Carvalho, os quais acordam celebrar o presente termo aditivo ao contrato 08/2013, e
alterações posteriores, sob as cláusulas, condições e obrigações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO - ACRÉSCIMO
O presente instrumento tem por objetivo cristalizar a vontade das partes acima indicadas, no
sentido de, prorrogar o ajuste pelo período de 12(doze) meses, a partir de 20/05/2015 até
20/05/2016 relativamente ao objeto contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da contraprestação corresponderá a R$ 375,63
(Trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos) mensais.

todas as condições do
PARÁGRAFO SEGUNDO - Consoante o propósito aqui pretendido,
contrato original, principalmente no que refere ao objeto, aos limites e forma de execução dos
serviços, forma e prazo de pagamento, responsabilidades, obrigações mútuas assumidas,
condições de rescisão e demais documentos e obrigações integrantes do pacto firmado,
permanecem inalter ad as .
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02
(duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito e de justiça, na presença das
duas testemunhas que também o assinam, para que produza todos os efeitos legais, inclusive
contra terceiros.
Teresópolis, 20 de Maio de 2015
1
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CONTRATANTE

CONTRATADA: ALTE ATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
Alice Mendes Maciel
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Cm ali - Cancelamento - Aiterdata - 223450/ 233004

141 10/20 15

Cancelamento - Alterdata - 223450 1233004
1 mensagem
13 de outubro de 2015 15:14

Wilton Almeida - Alterdata <wiiton .juralterdata. com . br>
Para: prb.finanCeirO@gmail.com

56
Prezados, boa tarde.
Conforme solicitado, encaminho e-mail formalizando o seu pedido de cancelamento da mantitflJ11
do software. O último título de manutenção teve vencimento em 15/11/2015, que tem competência de
out/1 5.
anteriormente a solicitação de
Q cancelamento não isenta Qpagamento dos títulos em aberto, gerados
departamento administrativo.
caflceLamentQ, ppstapto, estes deverão ser negociados com nosp
Seguem abaixo, algumas informações sobre o mesmo.
Quando o cliente opta pelo cancelamento da manutenção, e caso necessite reativar este serviço, será
preciso atualizar o software e o custo desta atualização de versão, é de aproximadamente 50% do valor do
software, conforme tabela que estiver vigorando no ato da solicitação da reativação.
Em caso de entrar em contato com nosso suporte após o cancelamento, será cobrado por atendimento, o
valor de R$ 83,00 (oitenta e três reais), conferme a tabela vigente.
Expressando nossa satisfação por tê-los como nosso parceiro durante este período, nos colocamos ao
inteiro dispor para possíveis negociações acerca de nossos produtos e serviços.
Atenciosamente,

Wilton Almeida

-

https://mail

'

Tel: (21) 2643-9522 ramal: 9731
wilton.jur@alterdata. com , br
www.alterdata.com.br
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de
Nome do Prestador ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA Tipo IÇO.
Serviço:
do Serviços
LTDA
CNPJ:

36.462.77810001-60

ATIVIDADES

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
E SUPORTE DE SISTEMAS ALTERDATA

Unidade:

Man
rt

'à 1j
de

SEDE
NACIONAL

DECLARAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Relatório de
Atividades

Declaro para os devidos fins de direito, que a empresa Alterdata
Tecnologia em Informática Ltda, prestou serviços no período e
0110112013 a 3111212013.
A rotina de serviços prestados para o Partido consistia em serviços
de: Manutenção e suporte aos sistemas Alterdata (Contabilidade,
Departamento Pessoal, Fiscal, Ativo, Cobrança, CIAP e Lalur), o serviço de
manutenção é realizado por meio da Internet, consultas por telefone, e-mail,
via chat ou visita técnica, quando necessário.

Observações:

As informações são atestadas por funcionários responsáveis pelos
departamentos financeiro e contábil.
Assinatura do

Testemunha

imo

-

Testemunha

PRESTAÇÃO DE CONTAS I;ELÍ,I:
PC N° 28766 ANO 2013

INFORMAÇÃO TSE N° 58/2018

ITEM 15 - Apresentação de Contrato de
Aluguel com Sr. Roberto Wagner Monteiro
para comprovação do montante de R$
108.557,81.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Contrato de Locação de Imóvel que entre si fazem, de um lado, como
LOCADOR, ROBERTO WAGNER MONTEIRO, e de outro cpm
LOCATÁRIO, o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, neste ,ato
representado por seu Presidente Nacional, senhor Vitor Paulo Araújo dos
Santos portador do RG 35.431.167-0 SSP/SP e do CPF 720.654.607Q&
na melhor forma de direito e nos termos e cláusulas seguintes.

511Y^kC4 E1ECL
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CLÁUSULA 1 - QUALIFICAÇÃO
Do LOCADOR - ROBERTO WAGNER MONTEIRO, brasileiro, casado,
advogado, portador do RG n° 72.384, SSP/DF e do CPF n° 000.807.13149, residente e domiciliado na MSPW, Quadra 29, conjunto 02, lote 4,
Park V\Iay, Brasília/DF.
Do LOCATÁRIO - Partido Republicano Brasileiro- PRB, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 07.665.13210001-81, com
endereço comercial no Setor de Diversões Sul, Edifício Miguel Badya, n°
30, sala 320, Brasília/DE.
CLÁUSULA 2a - OBJETO
Locação de imóvel situado na QL 22, conjunto 01, casa 2, Lago Sul,
Brasília/DF, para uso comercial, incluindo os móveis e utensílios que

compõem o laudo de vistoria.
CLÁUSULA 3a - VALOR
O valor bruto do aluguel será de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais,
que serão pagos diretamente ao PROPRIETÁRIO-LOCADOR no primeiro dia
útil do mês subseqüente, devendo-se deduzir na fonte os valores do
Imposto de Renda

PARÁGRAFO ÚNICO - Para cumprimento das cláusulas contratuais
entende-se como valor integral do pj?esente contrato a importância de R
120.000 (cento e vinte mil reais).

&

CLÁUSULA 4a - VIGÊNCIA
A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados da
assinatura efetiva do instrumento, com início no dia 01 de janeiro de
2011 e término previsto para 31 de dezembro de 2011.
CLÁUSULA 5a - RENOVAÇÃO
60
A renovação do contrato será automática, no término de sua vigê1cia,
salvo manifestação expressa de qualquer uma das partes em ser tr
contrário, e passará a viger por tempo indeterminado.
CLÁUSULA 6a -RESCISÃO
O presente CONTRATO poderá ser rescindido por qualquer das partes,
sem ônus, desde que a parte interessada notifique a outra no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO ÚNICO - O Contrato só poderá ser rescindido com base
nesta cláusula se os valores da contrapartida estiverem, rigorosamente,
em dia.
CLÁUSULA 7a - Do DIREITO E DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR
O LOCADOR declara, para todos os fins de direito, ser o único proprietário
do imóvel locado e que não há nenhum embaraço ou impedimento, seja
tributário, extrajudicial ou judicial que impeça a locação.
§ l - Será permitido ao LOCADOR:
a) Inspecionar, a qualquer tempo, as condições de conservação e uso
do imóvel e dos móveis alugados;
b) Requerer o comprovante de pagamento de despesas sobre o
imóvel que, porventura, sejam de responsabilidade do LOCATÁRIO.
§ 2 1 - É defeso ao LOCADOR exigir do LOCATÁRIO horário e condições
de uso do imóvel alugado que não estejam previstos no presente
CONTRATO,
§ 3° - São de responsabilidades exclusivas do Locador, despesas de
manutenção do imóvel e/ou reparos imperceptíveis, desç que não
ocasionados pelo mau uso do imóvel por parte do LOCATÁRIL

CLÁUSULA 8 a - Do DIREITO E DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO
O LOCATÁRIO se compromete a efetuar o pagamento em dia dos aluguéis
e das despesas que incidam sobre o imóvel e que sejam de sua
responsabilidade.
jo -

O atraso no pagamento do aluguel incidirá, após 05 (cinco) dia 1t'
tolerância, multa no valor correspondente a 1% e caso ultrapasse o
período de 30 (trinta) dias, incidirá, ainda, correção monetária de 1 O/ç por
mês de atraso.
§

§ 2 0 - Cumpre ao LOCATÁRIO zelar pela conservação das dependências e
dos móveis alugados, providenciando os reparos e reposição
necessários, na oportunidade de danos pelo mau uso ou por acidentes
de sua responsabilidade;
§ 3° - É permitido ao LOCATÁRIO sublocar, no todo, ou em parte o imóvel
objeto do presente CONTRATO;
§ 40 - O LOCATÁRIO se compromete a devolver o imóvel alugado no exato
estado de conservação que o recebe das mãos do LOCADOR;
§ 5 1 - São de responsabilidades do LOCATÁRIO, a partir do início e até o
termino da vigência do compromisso, os impostos e taxas que incidam
sobre o imóvel;
§ 6° - O Locatário não poderá fazer qualquer alteração na disposição das
dependências do imóvel alugado, salvo se expressamente autorizado
pelo LOCADOR.
§ 7 1 - Cumpre ao LOCATÁRIO providenciar a instalação de linhas
telefônicas de seu interesse e independentes das existentes no imóvel,
para o funcionamento do seu expediente.

CLÁUSULA 9a - Do DIREITO E DAS OBRIGAÇÕES COMUNS
As partes utilizarão, sem qualquer restrição, as dependências externas
do imóvel.
§ 1 1 - As despesas com serviços públicos, como luz e água serão de
responsabilidade do LOCATÁRIO.

-., '\
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CLÁUSULA lo a - DAS RESTRIÇÕES E DAS PENALIDADES
A inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais importará, a rogo
da parte prejudicada, na rescisão automática do presente CONTRATO.

§ jo - A parte que der causa a rescisão por inadimplência deverá
indenizar a outra parte por perdas e danos, em valores correspondei
ao valor integral do presente CONTRATO, sem prejuízo das
competentes ações judiciais.
E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente
CONTRATO, em duas vias, na presença de testemunhas, elegendo o
foro de Brasília para administração do presente contrato, abrindo mão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja e dando preferência ao
juízo de conciliação disponível na circunscrição, nos termos da lei.
Brasília, 01 de janeiro de 2011.

(2

KU^
berto Wagner Monteiro

Partido Republicano Brasileiro

LOCADOR

LOCATÁRIO

Testemunhas:

Nome: íoi3 j

7-

IOJ Assinatura:
RG: Z- Z+'-

Nome:
RG:LC57L Assinatura:
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LISTA DE MÓVEIS DO ESCRITÓRIO QL 22, CONJUNTO 1 CASA 02

TÉRREO: PISCINA
jTLMI. EFC 4 rãC

63f
4 MESAS TAMPO MÁRMORE BRANCO BASE DE FERRO
36 CADEIRAS BRANCAS ALUMINIO E PLÁSTICO
1 MESA ALTA BRANCA
4 CADEIRAS ALTAS BRANCAS

3 OMBRELONES BRANCOS PÉ LATERAL
1 POLTRONA DE 2 LUGARES PLASTICO TRANÇADO BRANCO ALMOFADAS COURO ECOLOGICO
1 POLTRO NA DE 3 LUGARES PLASTICO TRANÇADO BRANCO ALMOFADAS COURO ECOLOGICO
2 POLTRONAS DE 1 LUGAR PLASTICO TRANÇADO BRANCO ALMOFADAS COURO ECOLOGICO
1 mesa centro retangular plástico trançado

TÉRREO: CHURRASQUEIRA E COZINHA

1 MESA RETANGULAR DE GRANITO FIXA
1 GELADEIRA BRASTEMP
1 FREEZER PROSDÓCIMO F17 SMILE
1 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

L

1 MESA TAMPO DE VIDRO e 4 CADEIRAS PLASTICO
1 CORTADOR DE GRAMA TRAPP

TÉRREO: SALA

4 POLTRONAS DE METAL E COURO ECOLÓGICO PRETO

^^4
1

1 POLTRONA GIRATÓRIA VERDE
1 MESA CENTRO METAL TAMPO DE VIDRO
1 APARADOR DE MADEIRA
1 QUADRO

64

1TAPETE REDONDO PRETO
1 TAPETE BEGE RETANGULAR
1 BALCAO EM MADEIRA
1 CADEIRA PRETA GIRATÓRIA COM RODAS

TÉRREO: SALA DE REUNIÕES

1 MESA TAMPO DE MÁRMORE BRANCO OVAL
3 MÓVEIS DE MADEIRA
8 CADEIRAS METAL E COURO BRANCO
1 AR CONDICIONADO
1 RETROPROJETOR

TÉRREO: SALA ENTRANDO À ESQUERDA

1 ESCRIVANINHA MADEIRA TAMPO DE VIDRO
2 CADEIRAS METAL E COURO PRETO
1 CADEIRA METAL E COURO PRETO DE RODINHA

EL

J. sW

\

1 LIXEIRA
1 GAVETEIRO COM RODAS
1 QUADRO
ARMÁRIOS EMBUTIDOS

TÉRREO: SALA ENTRANDO À DIREITA
2

1 ESCRIVANINHA MADEIRA COM TAMPO DE VIDRO
2 CADEIRAS METAL E COURO PRETO
1 CADEIRA METAL E COURO PRETO DE RODINHA

E;F
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1 LIXEIRA
1 GAVETEIRO COM RODAS
ARMÁRIOS EMBUTIDOS

TÉRREO: SALA DO FUNDO

1 ESCRIVANINHA MADEIRA ESTILO INGLES COM 2 MÓDULOS
1 CADEIRA COURO PRETA MADEIRA RODINHA ESTILO INGLES
2 CADEIRAS COURO PRETAS MADEIRA ESTILO INGLES
1 QUADRO
1 LIXEIRA PRETA
1 AR CONDICIONADO
ARMÁRIOS EMBUTIDOS

TÉRREO: COZINHA

1 GELADEIRA 2 PORTAS ELETROLUX FROST FREE DF34
1 MICROONDAS PANASONIC JUNIOR SMART
1 FOGÃO 6 BOCAS CONTINENTAL PRINCE
1 SUGGAR ANTARES COIFA BITURBO
1 FILTRO DE ÁGUA SOFT
3 CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCAS

1 BUJAO DE GÁS
3

ARMÁRIOS EMBUTIDOS

SEGUNDO ANDAR: 19 SALA À ESQUERDA
1ÃtÀL

3 ESCRIVANINHAS MODULARES
4 CADEIRAS METAL E COURO
1 GAVETEIRO COM 3 GAVETAS
2 MÓVEIS PRATELEIRA

SEGUNDO ANDAR: SALÃO DE ENTRADA

2 ESCRIVANINHAS MODULARES
1 GAVETEIRO
1 GAVETEIRO DE RODINHAS
1 PORTA-DOCUMENTOS
2 CADEIRAS METAL E COURO PRETO
1 MESA METAL E TAMPO DE VIDRO
1 LIXEIRA PRETA
ARMÁRIOS EMBUTIDOS

SEGUNDO ANDAR: 2 2 SALA À ESQUERDA

1 ESCRIVANINHA MADEIRA
1 PRATELEIRA COM PORTA
2 CADEIRAS METAL E COURO
1 CADEIRA ALTA DE RODINHAS
1 LIXEIRA

66

ARMÁRIOS EMBUTIDOS

SEGUNDO ANDAR: SALA DO MEIO
67

1 PRATELEIRA DE MADEIRA FIXA
1 AR CONDICIONADO CONSUL

SEGUNDO ANDAR: SALA À DIREITA

1 ESCRIVANINHA MADEIRA
1 CADEIRA ALTA DE RODINHAS
1 QUADRO
1 LIXEIRA BRANCA

7

ARMÁRIOS EMBUTIDOS

SEGUNDO ANDAR SALA DE VIDRO À DIREITA

1 MÓVEL PRATELEIRA COM PORTAS
1 AR CONDICIONADO CONSUL
1

l--(

BRASÍLIA, 22 DE DEZEMBRO DE 2010.
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
BEM IMÓVEL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, firmado

entre o senhor Roberto Wagner Monteiro, portador do CPF n o 000.807.131-4G
no 72.384 SSP/DF, doravante LOCADOR. E o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
inscrito no CNPJ n 0 07.665.132/0001- 81, neste ato representado por se
Tesoureiro Nacional, senhor Joaquim Mauro da Silva, portador do CFTTé
116.858.188-54, doravante LOCATÁRIO.
Fica acertado entre as partes, o fornecimento de 01 (um) mês de carência para
pagamento do objeto do instrumento, referente ao mês de Janeiro/li, por
necessidade de realização de reparos na estrutura da residência, fabricação e
instalação de torre metálica e montagem de para-raio.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo aditivo em duas vias
de igual teor, na presença de 02 testemunhas, que passa a fazer do contrato
original.

Brasília, 01 de fevereiro de 2011.

J0
Poberto Wagner Montiro
LOCADOR

LOCATÁRIO

\

Testemunhas:

Nome: JOO óuuo Tti-1Jj ÇJrOÇ
RG: 2 . ZHO

RG: 2. Q5J

Partido Republicano Brasileiro

Assinatura:-

Assinatura:

,1
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SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL

Contrato de locação de imóvel firmado entre RORTO 69
WAGNER MONTEIRO - LOCADOR e PARTIDO REPUBLANO
BRASILEIRO/PRB - LOCATÁRIO, por seu Tesoureiro Nacional, Joaquim 4a*f
da Silva, CPF N° 116.858.188-54, tendo como objeto o aluguel do imóvel situado
na QL 22. conjunto 1, casa 2, Lago Sul, Brasília/DF, celebrado no dia 01 de
janeiro de 2011.
Segundo Termo Aditivo de Contrato firmado entre as
partes, para alterar a Cláusula 3 2 do Contrato Principal, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Cláusula 3 - Valor - O valor bruto do aluguel será de R$
11.150,00 (onze mil, cento e cinquenta reais), incidindo sobre o valor firmado
no instrumento inicial, a correção do (GP-M(FGV), calculado de janeiro de 2011
até a presente data, sendo, todavia, descontados na fonte os valores
correspondentes ao Imposto de Renda.
- Para cumprimento das cláusulas contratuais,
entende-se como valor anual do presente contrato a importância de R$
133.800,00 (cento e trinta e três mil e oitocentos reais);
§ 2 - Os valores pactuados passarão a serem corrigidos
anualmente pelo IGP-M (FGV)."

Brasília, 20 de setembro de 2012.

Roberto Wagner Monteiro
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PC N° 28766 ANO 2013

INFORMAÇÃO TSE N° 58/2018

ITEM 16 - Apresentação de Recibos e
Faturas contendo relação de beneficiários
das passagens, bem como recibos e
declarações dos funcionários atestando o
recebimento de vaIe: transporte no
montante de R$ 14.866,60.
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Corn relação aos pag1'entos de ves - rrsporte De JflCiOfláflO,

-11e o pardo apresente a lista de

tuncionáos beneficiados devidamente assada,
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nproVado que receberam o benefício referente a cada um dos pagamentos listados a
seguir:
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relação ao seco de c/0pin "empauta.com ", pago à empre
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ivírra -

'nática Comércio, CNPJ n° 05332.904/0001-38, no valor total de RS45e
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Partido apresentou as seguintes notas fiscais:
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18. Em que pese a apresentação da documentação fiscal, não foi comprovada a
efetiva realização dos servços. Dessa fonna, solicita-se a apresentação de contrato de
prestação do serviço, bem como de evidências de execução e atestamentos à época dos

serviços, ou outros documentos aptos a comprovar sua efetiva execução.
119.

Pa rti dária pago à emptesa\
A respeito do setiço de Constoa e LesIação
191

Marca Brasil Consultoria Ltda,, CNPJ n o 07. 689.420,1000176, no valor total

R$60.000,00, foram apresentadas as notas fiscais descritas a seguir:
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Brasília, 28 de janeiro de 2013.
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RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no
CNPJ sob n° 07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS Q1.22 Conjunto 01
Casa 02 Lago Sul - Brasília/DF, 36 vale stransportes no valor de R$ 4,35
(Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) cada, totalizando R$ 156,60
comprados na empresa TAGUATUR - Taguatinga Transportes e Turismo
LIDA - referente ao mês 02/2013.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA
RG: 2.176.633
CPF: 998.382.811-15
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Brasília, 28 de fevereiro de 2013.
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RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no
CNPJ sob n° 07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS Q1.22 Conjunto 01
Casa 02 Lago Sul - Brasília/DF, 40 vales-transportes no valor de R$ 4,35
(Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) cada, totalizando R$ 174,00
comprados na empresa TAGUATUR - Taguatinga Transportes e Turismo
LTDA - referente ao mês 03/2013.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA
RG: 2.176.633
CPF: 998.382.811-15
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Brasília, 27 de março de 2013.
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RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no
CNPJ sob n° 07.665.132/0001-81, estabelecido no SI-lIS Q1.22 Conjunto 01

Casa 02 Lago Sul - Brasília/DF, 44 vales-transportes no valor de R$ 4,35
(Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) cada, totalizando R$ 191,40
comprados na empresa TAGUATUR - Taguatinga Transportes e Turismo
LTDA - referente ao mês 04/2013.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA
RG: 2.176.633
CPF: 998.382.811-15

ii

3

..k
-

eC

L1

. 3vO

L

80

i;

tÁ»

L

fl

I R T

Fk SPOR Fi

\•

RI) FD.
í

Venda de

20 ate Ankmiu do
72ACOM, IN: ,

¶

35

Transporfe

Brasília, 28 de abril de 2013.

TL

LI

81

RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no
CNPJ sob n° 07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS Q1.22 Conjunto 01
Casa 02 Lago Sul - Brasília/DF, 40 vales-transportes no valor de R$ 4,35
(Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) cada, totalizando R$ 174,00
comprados na empresa TAGUATUR - Taguatinga Transportes e Turismo
LTDA - referente ao mês 05/2013.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA
RG: 2.176.633
CPF: 998.382.811-15
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Brasília, 29 de maio de 2013.

RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no
CNPJ sob n° 07.665.132/0001-81, estabelecido no SI-liS QI.22 Conjunto 01
Casa 02 Lago Sul - Brasília/DF, 40 vales-transportes no valor de R$ 3,00
(Três Reais) cada, totalizando R$ 120,00 comprados na empresa Viação
Anapolina - referente ao mês 06/2013.

Simone Oliveira Romeiro
RG: 2.256.815
CPF: 726.392.611-34
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Brasília, 29 de maio de 2013.
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RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no
CNPJ sob no 07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS Q1.22 Conjunto 01
Casa 02 Lago Sul - Brasília/DF, 40 vales-transportes no valor de R$ 4,35
(Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) cada, totalizando R$ 174,00
comprados na empresa TAGUATUR - Taguatinga Transportes e Turismo
LTI)A - referente ao mês 06/2013.

ANTOMO CARLOS DOS SANTOS SILVA
RG: 2.176.633
CPF: 998.382.811-15

LL VENDAE
AO APOUN4
NDU
.(rr3EMos

LE TN...

.

AL

L)O cu:NTE QUALJF

(ADC \ M") ÁNCA

D ETALH ES

)

QI JA DE

T1V4

,:

:/

co

J1

Iasí!ia, 5 dc unho c 20 ;.
T&L UP

EL

88

cbj do bAR1JD() R P
IJCA NO BRAS li. RO 111 ,;," 11! <-,;, no
(NPJ sob n' 07665.1321/000 1 8 1, cstandcddo nu SOIS ()1.22 C onunto O
02
a:u Su - F3uad j aDF, 46 vaIcst!ansport
no aior dc R$ 300
Rck) cada. ompradus na cmprcsa \ aço Anapolina

OHvcra Roniela)
2G: 2 . 256 815
3926ii 24

Jli r'i
O)L
A
(O1C

RECIBO DE VE NCIA DEu'

1E

ro

CLBLMOSDC CLEN1 E QUAI.EICADU MroRíANcA LUDA DL (

-2'f/•'

P1

Brasília 2$de Junho de 2013.

FJ LI

RECIBO

Recchi do PAR 1 f)()
I(:\\1() BRASILEIRO inscriin no CNPJ sob n°
7.66. 32/OOOI 1. estabelecido no SHIS (»,22 Conjunto 01 Casa 02 La g
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lirasiliu 1 )é, 40, aIcs4ransportes no valor de R$ 3,25 (Três Reais e vinte cinco
eenta os) cada, comprados na empresa Viação Anapolina
refirente ao mês 07/2013,

I..uda0a Souza Veloso
RG: 2J319.102
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Rceeh do PARI lIX) RbPCBL1CA() BRASILEIRO inscrito no
C\PJ sob 0 07.665.132/0001-81, estabelecido no 5H IS QL22 Coniunto 1)1
Casa 02 1 ' ago Sul Brasilia/DE, 46 vales-transportes no valor de R$ 4,35
(Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) cada. comprados na empresa
JACiLJA Ii. I R 1 auuatin2a Transpories e 1 urismo LIDA referente ao mês
1)7/3013.
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Brasília 12 de Junho de 2013.
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Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASIl .EIRO inscrito no
CN RI sob n°07,665,132/0001-81, estabelecido no SI 1 IS Q1.22 Conjunto 01
Casa 02 Lago Sul Brasília/DE, 36 vales - transportes no valor de R$ 3,25
(Três Reais e vinte cinco Centavos) cada, comprados na empresa Viação
Anapolina - Reftrente ao mês 06/2013.
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Recebi do PAR FIDO REPUBLICANO BRASILEIRo inscrito no CNPJ sob n°
7665. 32/0001 H 1, estabelecido no SI lIS QL22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul
Brasil i 1)1'. 44, \ a lcstransportes no valor de R 3,2$ (Três Reais e vinte cinco
centavos 1 cada, comprados na empresa viação Anapol ina
relêrente ao mês 08/2013
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PARTI!)() R{PU]3 kAN() }3R'\S[ kJR() inc0to no
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Brasília 15 de Outubro de 2013.
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RECIBO

U

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob
07.665.132/0001-8 1. estabelecido no Si LIS Q1.22 Conjunto 01 ('asa 02 Lago Sul
I3rasi1iaí1)F 46 vales-transportes no valor de R$ 325 (Três Reais e vinte cinco
centavos) cada, comprados na empresa Viação Anapolmna referente ao mês 10/2013.

Á

Luciana Souza Veloso

RG: 2619J02
CPF: 028626.35138

iiE
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Brasília, ISde Outubro de 203.
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RECIBo

v

Recebi do PARTIDO REPIJBLICAN() BRASILEIRO inscrito no
Conjunto 01
CPJ sob n'07.66-5.132/0001-81, estabelecido no SUIS Ql.22
Casa 02 Lago Sul Brasil jDF. 46 vales4ranspOteS no valor de R$ 3,0C
(Três Reais) cada, comprados na empresa Viação Anapolina referente ao mês 10/20 1 3.

Simone Oliveira Romeiro
RG: 2,256 815
CPF-. 726.392.611-34
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Brasília, 15 de Outubro de 2013.
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Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no
estabelecido no SI lIS QJ,22 Conjunto 01
CNPJ sob n°07.665.132/0001-81,
Casa 02 Lago Sul Brasília/DF, 46 vales-transportes no valor de R$ 4,35
(Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) cada, comprados na empresa
FAGUA1 UR— laguatinga Transportes e lurismo LTDA - referente ao
10/2013.
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RG: 2,176.633
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Recebi do PARI IDO REPLÏ BLICANO BRASILEIRO inScritO no

CNPJ sob n°07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS Ql.22 Conjunto 01
Casa 02 Lago Sul Brasília/DF. 40 vales-transportes no valor de RS 325
três Reais e vinte cinco Centavos) cada, comprados na empresa Viação Anapolina
Ref'ercntc ao niès 11/2013.

L

1 uciaia Souza Veloso
RCi: 2.619.102
CPI`: 028.626.351-38

Â9k91

Brasília, 25de Outubro de 2013.
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Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no
(TNPJ sob n° 07.665.132/0001-81, estabelecido flO SHIS Q1.22 Conjunto 01
lio
o valor de R$ 300
Casa 02 Lago Sull - Brasilia/,)L40 vales-tran
(Três Reais) cada, comprados na empresa Viação Anapolina
referente ao mês 11/2013.

Sirnone Oliveira Romeiro
RG: 2.256 815
CPF: 726.392.611-34
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Brasília, 25 de Outubro de 2013.
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Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no
CNPJ sob n' 07.665J32/0001-81, estabelecido no SHIS Q1.22 Conjunto 01
Casa 02 Lago Sul Brasília/DF, 40 vales-transportes no valor de R$ 4,35
(Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) cada, comprados na empresa
TAGUATUR Taguatinga Transportes e Turismo LTDA - referente ao mês
11/2013.
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CPF: 998,382.81145
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RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE
11 b7

408033

VLAÇAOANAPOUN/JDA
ALAMEDAODLON SANTOS, N 1 200
ST. SDUSTRAL AEROPORTO ANÁPOLIS GO
P
1.U,?5SIOOO1OS
NSCR. EST: 1E.39.425
CN J

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALFCAOO A MPORTÀNCA

REOL RAZA TCCA

LIQUIDA DE

.

O .D

A

DETALHES DA OPERACAO DE VENDA
OVOE

VALES TRANPORESLV.cY

1ARA

VALOR

/

L
(,.
ASRXL/SÂ00RESPLSAVL

/

Brasilia 02 de Dezembro de 2013.

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no
2N PJ sob n`07.665.132/0001-81, estabelecido no SlS Q1 2 ` Conjunto 01
Casa 02 Laun Sul Brasi1iaiDF 38 vales4ransportes no valor de R$ 325

(Três Reais e vinte cinco Centavos) cada, comprados na empresa Viação Anapolina
Referente ao mês 12/2013.

Luciana Souza Veloso
RG: 2619J02
(P1: 028626.35I-38

Brasília, 02de Dezembro de 2() 13
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1411311C3P90 BRASi LEI RO inscrito no
Recebi do PARTIDO DOR! FP

('PJ sob n° 07.665.13210001-81, estabelecido no SI lIS Q1.22 Conjunto 01
Casa 02 Lago Sul Bras ília/DF,3$ vaies-transportes no valor de R 3,00
(Três Reais) cada, comprados na empresa Viação Anapolina reft'rcntc ao més 122013,

-

Simone Oliveira Romeiro
RG: 2256 815
CPF: 726,392611-34
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Recebi do PARI Do R [PUBI .3 CA() BR A1 1 LI R() inscrito no

(NPJ sob n° 07665.I321000181, estabelecido no SFIIS Q1.22 Conjunto 01
Casa 02 Lago Sul - Brasília/DF, 38 vales-transportes no Valor de R$ 4,3
(Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) cada, comprados na empresa
FAGUATUR Tauuatina Transportes e Turismo LTDA - referente ao mês
1 2/20 13.

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA
RG: 2,176.633
CPF: 99838281145
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RECIBO DE VENDA DF- VALE TRANSPORTE

VAÇYNAPOUNALTDA

4
ULON SANTOS,
STNDtJSTRA[ ERo poRm ANÁPOUS co

CNP O1.O755iOO1-

NSCR EST

10

0394825

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A MPORTÂNCA L.QU IDA DE (

)

Brasilia, 26 de Dezembro de 2013.
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Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no
CNPJ sob n'07.665.132/00011-81, estabelecido no SHIS Q1.22 Conjunto 01
Casa 02 Lago Sul Brasília/DE, 44 vales-transportes no valor de R$ 3,2$
(Três Reais e Vinte e Cinco Centavos) cada, comprados na empresa Viação
Anapolina - referente ao mês 01/2014.

Luciana Soiiza Veloso
RG: 2.610.102
CPF: 028.626.351-38

DECLARAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Empregador: Partido Republicano Brasileiro
Empregado: Antônio Carlos dos Santos Silva
129
CPF: 998.382.811-15
Cartão: 2.306.264.553

Declaro para os devidos fins que, recebi do Partido Republicano Brasileiro,
CNPJ: 07.665.132/0001-81, os valores referentes a vales transportes
abaixo relacionados, creditados por meio de cartão magnético do sistema
Fácil Transporte/DE Trans:
DATA DO PEDIDO
22/01/2013
21/02/2013
26/03/2013
23/04/2013
27/05/2013
25/06/2013
26/07/2013
28/08/2013
25/09/2013
30/10/2013
26/11/2013

VALOR
108,00
120,00
132,00
120,00
120,00
138,00
132,00
126,00
138,00
120,00
114,00

Brasília-DE, 05 de junho de 2018.

Assinatura do Empregado

-

AR47\0 DE V A\LE 1 RAN '

Fa1or. Par3do Republicano SrasIier$
TÀL

130

Ernpreo3d.o: \1ariy Silva de Se;sa
CPF: 012 7,432,8'71.-28
Cartão- 0825.436458

Declaro para os devidos fins q ue, recebi do Partido Republicano Brasilefto,
CNPJ: 07665,132/0001$?, os valores referentes a vales transportes
abako relacionados, creditados por meio de cartão magnético do sistema
Fácil Transporte/DE Trans:
DATA DO PEDIDO

VALOR

21.02,'20±3
26/03/2013
23/04/2013
27/05/2013
23/06/2013
26/07/2013

1,20,00
132,00
129,00
120,00
13800
2,00
126,00
138,00
120,00
1:1.4,00
1.32,00

28/08/2013
25/09/2013

30/10/2013
26/11'201 3
24/12/20:1.3

BrasíhaDF, 05 de lenho de 2018.
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DECLARAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

131

Empregador: Partido Republicano Brasileiro
Empregado: Luciana Souza Veloso
CPF: 028.626.351-38
Cartão: 2.818.864.963 e 4.046.674.077

Declaro para os devidos fins que, recebi do Part i do Republicano Brasileiro,
CNPJ: 07.665.132/0001-81, os valores referentes a vales transportes
abaixo relacionados, creditados por meio de cartão magnético do sistema
Fácil Transporte/DE Trans:
DATA DO PEDIDO

-

17/06/2013
25/06/2013
26/07/2013
28/08/2013
25/09/2013
30/10/2013
1 _26/11/2013
r
24/12/2013

VALOR

108,00
120,00
132,00
126,00
138,00
120,00
114,00
132,00

Brasília-DE, 05 de junho de 2018.

Assinatura da Empregada

-

DECLARAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Empregador: Partido Republicano Brasileiro

[F

Empregado: Laura Kamyla Rodrigues Vieira

132

L
CPF: 731.256.951-04
Cartão: 4.292.689.147

Declaro para os devidos fins que, recebi do Partido Republicano Brasileiro,
CNPJ: 07.665.132/0001-81, OS valores referentes a vales transportes
abaixo relacionados, creditados por meio de cartão magnético do sistema
Fácil Transporte/DF Trans:
r

_

DATA DOPEDIDO
22/01/2013
21/02/2013
26/03/2013
23/04/2013
27/05/2013
25/06/2013
26/07/2013
28/08/2013
30/10/2013
26/11/2013

24/12/2013

VALOR
108,00
120,00
120,00
120,00
120,00
13700
126,00
120,00
114,00
132,00

Brasília-DE, 05 de junho de 2018.

Jw
Assinatura da Empregada

-

DECLARAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Empregador: Partido Republicano Brasileiro
Empregado: Simone Oliveira Romeiro
CPF: 726.392.611-34
Cartão: 2.305.431.545

Declaro para os devidos fins que, recebi do Partido Republicano Brasileiro,
CNPJ: 07.665.132/0001-81, os valores referentes a vales transportes
abaixo relacionados, creditados por meio de cartão magnético do sistema
Fácil Transporte/DF Trans:
DATA DOPEDIDO
22/01/2013
26/03/2013
23/04/2013

VALOR

120,00

Brasília-DF, 05 de junho de 2018.

Pi
Assinatura da Empregada

DECLARAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Empregador: Partido Republicano Brasileiro

1L

Empregado: Vanessa Silva do Santos

134
CPF: 041.625.061-08
Cartão: 1.171.169.402

Declaro para os devidos fins que, recebi do Partido Republicano Brasileiro,
CNPJ: 07.665.132/0001-81, os valores referentes a vales transportes
abaixo relacionados, creditados por meio de cartão magnético do sistema
Fácil Transporte/DF Trans:
DATA DO PEDIDO
22/01/2013
21/02/2013
26/03/2013
23/04/2013
27/05/2013
25/06/2013
26/07/2013
28/08/2013
25/09/2013
30/10/2013
26/11/2013
24/12/2013

VALOR
108,00
120,00
132,00
120,00
120,00
138,00
132,00
126,00
138,00
120,00
114,00
132,00

Brasília-DF, 05 de junho de 2018.

Assinatura da Empregada

-

i3ML F);C

DECLARAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Empregador: Partido Republicano Brasileiro
Empregado: Anderson Martins dos Santos
CPF: 142.719.988-42
Cartão: 1.171.866.682

Declaro para os devidos fins que, recebi do Partido Republicano Brasileiro,
CNPJ: 07.665.132/0001-81, os valores referentes a vales transportes
abaixo relacionados, creditados por meio de cartão magnético do sistema
Fácil Transporte/DF Trans:
DATA DO PEDIDO
26/11/2013
24/12/2013

VALOR
228,00
264,00

Brasília-DE, 05 de junho de 2018.
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DECLARAÇÃO DE VALE TRANSPORTE
TLEF

136 j

Empregador; Partido Republicano Brasileiro
Empregado: Michelle Ferreira da Silva
CPF: 954.278.211-04
Cartão: 1.270.264.746

Declaro para os devidos fins que, recebi do Partido Republicano Brasileiro,
CNPJ: 07.665.132/0001-81, os valores referentes a vales transportes
abaixo relacionados, creditados por meio de cartão magnético do sistema
Fácil Transporte/DF Trans:

DATA DO PEDIDO

VALOR

22/01/2013
21/02/2013
26/03/2013
23/04/2013
27/05/2013
25/06/2013
26/07/2013
25/09/2013
30/10/2013
26/11/2013
24/12/2013

162,00
180,00
198,00
180,00
180,00
207,00
198,00
198,00
180,00
171,00
198,00

Brasília-DE, 05 de junho de 2018.

_ JAs i
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DECLARAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Empregador: Partido Republicano Brasileiro
137

Empregado: Cartão Empresarial Vale Transporte
CPF: 07.665.132/0001-81
Cartão: 4.051.879.213

Declaro para os devidos fins que, os vales transporte creditado no cartão
empresarial do Partido Republicano Brasileiro, CNPJ: 07.665.132/0001-81,
são utilizados para realização de serviços administrativos pelo partido na
impossibilidade do uso de veículos conforme relacionados, valores
creditados por meio de cartão magnético do sistema Fácil Transporte/DE
Trans:
DATA DO PEDIDO
02/10/2013

VALOR
232,00
/7

Brasília-DE, 05 de junho de 208.
//

\\

DECLARAÇÃO DE VALE TRANSPORTE
;:st
138 )
Empregador: Partido Republicano Brasileiro
Empregado: Joshua Fillip de Castro Pereira
CPF: 142.564.517-81
Cartão: 2.044.582.899

Declaro para os devidos fins que, recebi do Partido Republicano Brasileiro,
CNPJ: 07.665.132/0001-81, os valores referentes a vales transportes
abaixo relacionados, creditados por meio de cartão magnético do sistema
Fácil Transporte/DF Trans:
DATA DO PEDIDO
22/01/2013
21/02/2013
26/03/2013
23/04/2013

r

VALOR
162,00
180,00
198,00
180,00

Brasília-DF, 05 de junho de 2018.

f\siratura do Empregado

DECLARAÇÃO DE VALE TRANSPOR E

Empregador: Partido Republicano Brasileiro
Empregado: Polieny Sousa Santos

Jw)J0141I5I;
Cartão: .4046.1 81.869

cievdos Hn s que, recebi eu Pado
roa n Brasiíeuo,
rti
CNPJ: 07665J32/0001-.81, os valores referentes a vales transportes
abaixo relacionados, creditados por meio de cartão magnético do sistema
Fácil Transporte/DF Trans:
DeJdo

-- , o:;

DATA DO PEDIDO
05/11/2013
26/11/2013
24/12/2013

VALOR
120,00
114,00
132,00

BrasíIiaDF, 05 de junho de 2018.

1

C A Onatura do E Øregado

Situação do Pedido
Cadastro: 331025 PARTIDO

Cart1c

REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Tipo

1.171.866682 VALE TRANSPORTE

Nome

Dec Federal

Quantidade

Valor Unit

Total (R$) Data

Situaçao/

Ancerson Martins dos Santos

142.719.988-42

176,00

1,50

264,00 24/121 2013

Pago

LAURA KAMYLA RODRIGUE VIEIRA

731.256.951-04

88,00

1,50

132,00 24/12/2013

Pago

4.046.674.077 VALE TRANSPORTE

LUCIANA SOUZA VELOSO - vi:

028.626.351-38

88,00

1,50

132,00 24/12/2013

Pago

1.171.426.874 VALE TRANSPORTE

MARLY SILVA DE SOUSA

027.432.871-28

88,00

1,50

132,00 24/12/2013

Pago

132,00

1,50

198,00 24/12/2013

Pago

.081.321.787 VALE TRANSPORTE

1.171,340.826 VALE TRANSPORTE

MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA 954.278.211-04

4.046.181.869 VALE TRANSPORTE

POLIENY SOUSA SANTOS

026.230.041-96

88,00

1,50

132,00 24/12/2013

Pago

4.047.192.493 VALE TRANSPORTE

VAN ESSA SILVA DOS SANTOS

041.625.061-08

88,00

1,50

132,00 24/12/2013

Pago

e
,,

SI

m
G1

Cart5o

Tipo

Nome

Doc. Federal

Quantidade

Valor Linit.

Total (R$) Data

SituaÇO7

1.171.865.682 VALE TRANSPORTE

Ancerson MCF'tins dos Santos

142.719.988-42

152,00

1,50

228,00 261/11j'2013

Pago

2.306.264.553 VALE TRANSPORTE

Antonio Calos dos Santos Silva

998.382.811 15

76,00

1,50

114,00 26/112013

Pago

1.081.321.787 VALE TRANSPORTE

LAURA KAMYLA RODRIGUE VIEIRA

731.256.951-04

76,00

1,50

114,00 26/11/2013

Pago

4.046.674.077 VALE TRANSPORTE

LUCIANA SOUZA VELOSO - vt

028.626.351-38

76,00

1,50

114,00 26/11/2013

Pago

1.171.426.874 VALE TRANSPORTE

MARLY SILVA DE SOUSA

027.432.871-28

76,00

1,50

114,00 26/11/2013

Pago

1.171.340.826

VALE TRANSPORTE

MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

954.278.211-04

114,00

1,50

171,00 26/11/2013

Pago

4.046.181.869

VALE TRANSPORTE

POLIENY SOUSA SANTOS

026.230.041-96

76,00

1,50

114,00 26/11/2013

Pago

4.047.192.493

VALE TRANSPORTE

VANESSA SILVA DOS SANTOS

041.625.051-08

76,00

1,50

114,00 25/1' 2013

:
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-.._2 0510612018 11:07

Situação do Pedido
Cadastro: 331025 - P TIDO

BRASILEIRO - PRB

Cartão

To

Ero2

Doc, Podo-al

4046.181.869

VALE 3RANSPOR1 E

POLIENY SOUSA SANTOS

026.230.041-96

Cartão
2.20:-2E1.553
1.08! .321.787
4.046.674.077
1.171.426.874

Tipo

Nome

Doc, Federal

VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE

998.362.811-15
731.256.951-04
028.626.351-38
027.432.871-28

1.171.340.826

VALE TRANSPORTE

Antonio Carlos dos Santos Silva
LAURA KAMYLA RODRIGUE VIEIRA
LUCIANA SOUZA VELOSO - vt
MARLY SILVA DL SOUSA
MICHELIE FERREIRA DA SILVA SENA

4.047.192.493

VALE TRANSPORTE

VANESSA SILVA DOS SANTOS

Quantidade

Valor Unit.

80,00

150

Quantidade

Valor Unft.

80,08
80,00
80,00
80,00

1,50
1,50
1,50
1,50

120,00 39/10:2013
120,00 30/10/2013
120,00 30/10/2013
120,00 30/10/2011

Pago
Pago
Pago

954.278.211-04

120,00

1,50

180,00 30/102013

Pago

041.625.061-08

80,00

1,50

120,00 30/10/2013

Pago

Total (R$) Data
120,00 05/11/2013

Total (R$) Data

Situação
Pago

7

Situação

pa

Nome

Cartão

Tipo

4.051.879.213

VALE TRANSPORTE -Sem personalização
EMPRESARIAL

2 de 8

Doc, Federal

Quantidade

Valor Unit.

154,67

1,50

07.665.132/0001-81

TD0082.3

Total (R$) Data
232,00 02110 2013

Situação
Pago

0510612018 11:07

Situação do Pedido
Cadastro. 331025 P TIDO UBLIAIO BRASILEIRO - PRB

Tipc

i'Jooro

2.300.264.553
4.045 571077
1.171.426.874

VALE TRANSPORTE
VAI E T RAÍ.SPORTE
VALE TRANSPORTE

.171 .3o0.826

VAI o ;RANSUkTE

Antonio Carlos dos Santos Silva
998.382.811-15
l7 VEI O3'
078.670.351-30
1 UCTANA
MARLY SILVA DE SOUSA
027.432.87128
\IT
5 51] \'",
r'irCH[I
E 1 L IRETPÍ'
''954.2,H./13-0'
.
-

1.171.169A02

VALE TRANSPORTE

VANESSA SILVA DOS SANTOS

Car10

Tipo

Nome

Doc, Fedcrssl

2.306.264.553
1.081.321.787
4,046.674.077
1.171 .426.874
1.171.169.402

VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
"ALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE

Antonio Carlos dos Santos Silva
LAURA KAMYLA RODRIGUE VIEIRA
LUCIANA SOUZA VELOSO —A
MARLY SILVA DE SOUSA
VANESSA SILVA DOS SANTOS

998.382.811-15
731.256.951-04
028.626.353-38
027.432.871-28
041.625.061-08

.

3 de 8

.

2oc. Ecce

Quandod
92,00
02 flO

Valor tJnft.

Tota(R$)

Data

1,50
1,50
1,50

138.00 25/09/2013
1 38,00 25/09'7i:
138,00 25/09/2013

1,50

2,̀/09;'2013

92,00

1,50

138,00 25/09/2913

Quantidade

Valor Unit.

84,00
84,00
84,00
84,00
84,00

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

92,00
i°,

041.625.061-08

Situação
Pago
r,0

Pago

Lanadc na Conta Corrente

,.,.

TD0082.3

Total (k$) Data

126,00 28/08/2013
126,00 28/082013
126,00 28/081, 2013
126,00 28/08/2013
126,00 28108 1/2013

Situação
Pago
Pago
Pago ./
Pago
Pago

0510612018 11:07

Situação do Pedido
Cadastro: 331025 -

1081.321787
2.818.864.963
1.171.426.871

VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE

1.171.340.826

VALE TRANSPORTE

1.171.169.402

VALE TRANSPORTE

NO BRASILEIRO PRB

LAURA KA4YLA RODRIGUE VIEIRA
LUCIANA SOUZA VELOSO - vt
MARLY SILVA DE SOUSA
MICHELLF FERREIRA DA SILVA SENA

731.256.951-04
028.626.351-38
027.432.871-28

80,00
80,00
92,00

1,50
1,50
1,50

120,00 25/06/2013
120,00 25/06.2013
138,00 25/06/2013

Pano
7
Lançado na Conta Corrente
Pago

954.2 7 8.211-04

138,00

150

207,00 25106/2013

Pago

VANESSA SILVA DOS SANTOS

041.625.061-08

92,00

1,50

138,00 25/06/2013

Pago
-

-

-, 2

(TTTTT)

Situação do Pedido
Cadastro. 331025 -

RO TIDO *UBLICA NO BRASILEIRO - PRB
:"

2.318.064.963

VALL 1RNSPORTL

..............

..

72,00

1,50

103,00 17/06;
2013

Ve!or Nt

(it)L, )tO

/StuaçãO
Lançado na Conta Corrente

.

wi

4I1

o':
2306,264.553 VAI L 1 RANSPORTE
i .08 .: ..3í'4 . NSPOkí[
1.092.135.Sul. VALO iI,IANSPURTE

Vakr tJt .

028.626.351-38

LUCIANA SOUZA VELOSO - vI

. ....................

Qou;k1ac.

'!!7

"-r!

1.171.340.826

VAI .- IRANSPORTE

Aniorio Carlos dos Santos Silva
998.382.811-15
LAU I ..- , " . ......3DPIOUEVi'P
1,255,9511:"
M.2IL :O.VAúo SUUSA
L27.-2.871'2d
MICHELLI PERPEIPA DA SILVA SENA
954.2!8.211-04

1.171.169.402

VALE TRAI\SPORTE

VANESSA SILVA DOS SANTOS

041.625.061-08

'1iifl rY'

.-3

80,00

1,50

30,60

1,5u

T'i. () ot
120,90 27/05i2013
:?o.ou 2 ','.: . ; l1
120,00 2uIiLLLiL

120,00

1,50

180,00 2 2/05/2013

00.00

1 50

120,00 2?/052u13

Pago
'aQO

LnçaUo na Col'3
Pago

'i5.íV,211

11.0?

-

-

ij

Situação do Pedido
H

Cadastro: 331025 - P lIDO R UBLINVO BRASILEIRO PRB

......... -.,. . -. .

. .. .
Vc Urift.

2.306.264.553
E.04' 507.199

VALE TRANSPORÍL

4.292.689.1-17

VALE )lAu\SPDR E
L 1S'u

VALE TRANSpfl r

1.171.340.826

VALE TRANSPORTE

2.305.431345

VALE 1RANSPOR1E'
VALEI ftANSPORTE

1.171.169.412

Pago /

1,50

120,00

1,50

180.00 23104/2013

Pago

0,UU
80,00

1,50
1,50

120,00 23104,2013
120,00 23 11 04 11 2013

Pago
Pago

1,50
150

954.278.211-04
/26.292.611-34
041.025.061-OS

998382.811-15
147.D54.5I7-R

S'rnore Oliveira komeiro
VANESSA SILVA DOS SANTOS

73 1-256.95 1-&4

, .

'

TO (E) DaE

120,00 23/0412013
1SQ'y) 07
7°Y'
120,0) 23042013

80,00
12C.°C
80,00
0,00

Antoio Carlos dos Santos Silva
2OSHIJA 11H JO DE CAST!1O rEPETES
LAURA KAÍ'IYLFI KODPJGUC VIEIRA
.IAPL/EiEVA
íC.
MICHELLE FERREIRA DA SILVA

-..
'l

Lançado iia COíILd Correnie

MIR
1

414Q6264.553
2.044.582.899
4.292.689.147
1.092,135.563

To
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE

1.171.340.826

VALE TRANSPORTE

2.305.431.545
1.171.169.402

VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE

6 448

''

',

-

11

...

/9L

oo4tÈb1Ii")

''' 1Iare

VaPyr J!r,t,

AriLuOo CaHos aos Santos Silvo
JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA
LAURA KAMYLA RODRIGUE VIEIRA
MARLY SILVA DE SOUSA
MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

998.382.81113
142.564.51781
731.256.951-04
027.432.871-28

80,00
120,00
80,00
80,00

1,50
1,50
1,50
1,50

120,00 18/051 2013
180,00 18/05/2015
120,00 18/05/2015
120,00 18/05/2015

Não Liberado
No Liberado
Não Liberado
Não Liberado

954.278.211-04

120,00

1,50

180,00 18/05/2015

Não Liberado

Simone Oliveira Romeiro
VANESSA SILVA DOS SANTOS

726.392.611-34
041.625.061-08

80,00
80,00

1,50
1,50

120,00 18/052015
120,00 18/05/2015

Não Liberado
Não Liberado

rv..

t-1

.-,, -

1

1001)92.0

1

(R$) 3ato

05/06,2(V8 1:07

iv

Situação do Pedido
I

H

BRASILEIRO - PRB

Cadastro: 331025 - P TID O

• .....................................•..

....................................

.

.

.

.

•

•.,

.':";' .:.

•••• ................ .

e
6r-

,' .................... . . .
•, ..................................................... ." ........C•::.
.

••

VO1O UOit

.Sz.

-

1.171.340.826

VALE TRANSPORTE

Anlunio Calos do Santos Silva
598.332.811-15
JOSHIJA rILL1P [lE CASTRO PEREIRA 142,594.517-81
LAURA KAMYLA RODRIGUE VIEIRA
731.256.951-04
MARL7 SILVA DE SOUSA
027.432.8"1-28
MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA
954.273.211-04

2.305.431.545
171.169.402

VALE TRANSPORTE
VALETRALEPORTE

Simone Olive ra Romeiro
VANESSA SILVA DOS SANTOS

2.301.251.553 VALE TRAI.SPOPJ E
?.0411.552.898 VALE TRAEPORTF
4.292.689.i-t7 VALE TRANSPORtE
1.092.135.563 V LI tRANSPORTE

i

726.392.611-34
0-11.625.06108

YO1.

• ......

.........

. .

.

•

DO

88,00
152,00
36,00
88,00

1,50
1;50
1,50
1,50

132,00 26/03j2013
198,00 26/03/2013
132,00 26103;2013
132,00 26/03/2013

Pago
Rogo
Pago
Pago

232,00

1,50

198,00 26/03/2013

Pago

68,00
82,00

1,50
1,50

102,00 26/03/2013
132,00 26/03 12013

Pago
Pago

^/

-

-'

-

,...,.,

,,.

:.,.,

.,,•,.,

.,,,e,'

Tipo

'1í

998.382.811-15
142.564.517-81
731.256.951-04
027.432.871-28

80,00
120,00
80,00
80,00

1,50

120,00 21/02/2013
Pago 1/
180,00 21102/2013
Pago
120,00 21102/2013 u// Pago
120,00 21/02/2013
Lançado na Conta Corrente

1.171.340.826

VALE TRANSPORTE

Antonio Ca-los dos Santos Silva
JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA
LAURA K.AMYLA RODRIGUE VIEIRA
MARLY SILVA DE SOUSA
MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

1,50
1,50

0.825.436.458

VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE

954.278.211-04

120,00

1,50

180,00 21/02/2013

-

Pago

1.171.169.402

VALE TRANSPORTE

VANESSA SILVA DOS SANTOS

041.625.061-08

80,00

1,50

120,00 21/02/2013

,/'

Pago

2.306.264.553
2.044.582.899
4.292.689.147

7 de 8

oc. E
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.;i.10

T00082.3

VaQr tJt.

1,50

TO1

(R$) Data

Stuaço

0510612018 11:07

Situação do Pedido

'
Cadastro. 331025 -

BRASILEIRO - PRB

.

2.306264.553 VALE TRANSPORTE
7.31 982.890 VAi 8 TRANSPORTE
4.297.689.147 VALE TRANSPORTE
0.825,'í 36.458 VALE 1Í/ANSPORTE
1,270.L64.746 VALE TRANSPORTE
2.301.431.545 VALE TRANSPORTE
1.171.169.402 VALE TRANSPORTE

"------

. .

.

,...

.1.......................

998.382.811-15
Antonio Carlos dos Sarito Silva
JOEHUA 5111 IP DE CASTRO PERE"A 142.561.817-81
731.256.95i-0
LAUIA KAMYLA RODRIGUE VIEIRA
027.432.871-28
MARLY SILVA D[ SOUSA
MICHEILE FERREIRA DA SILVA SENA 2O478211-0

/2,U5

726.392.611-3041.625.061-05

Simone Oliveira Romeiro
VANESSA SILVA DOS SANTOS

....................................................,,,,.-.,..-.-11T7.'1 A'A'41/"srTA C30
'/1'/- .A1 '

.,

.

.................................,,, ,- .., .....

V

'2,0C

1,50
1,50
1.50
1,50

108,00 22/012013
Pago
162,00 22,/01,2013
/ Lançado
108,00 22/01/2013 ,, /tao
108,110 22/31/2013
/ Pago

.1,57

1,50

162,00 221012013

72,00
72,00

1,50
1,50

108,00 22/0112013
/ Pago
108,02 22/01/2013Pago

;/,c0

....................

., ,,...

. .1Eo._
4ST3'51

.

J

Lançado na Conta Corrente

.
.. .
............
17r,T'W'm1o1s 's'or
,.

Conta Corrente

,

*3
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:9 fls. _____

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 287-66.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, procedi
ao encerramento do anexo 21, à fl. 148.
Eu,

'

, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
.Sowa Si(z*i
Aux. de Micronformátjca
Seprom/CpadVSJD

