Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 256-12.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi
à abertura do anexo 14, à fl. 2.
EUTCe[0 9O dos £

Aux. de Mcrnmalca

e Distribuição -P

Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

pt.1tPo presente termo.

p Trabalhista Nacional

3'
DESPESAS

Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade ) - Lote J 1 - tsIotx .i i
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília — DF (61) 3468.5633 /3468.2671
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão — 027 12-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 pinhnílliigi2t'

Partido Trabalhista Nacional
p

UFO EEJC$L

3.1
DESPESAS
OPERACIONAIS

Sede Nacional - SFIIIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco J 1 - sala 104 (61) 3468.5633 / 3468.2671
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília— DF
Sede Administrativa- R. Jacofer 615 - B. Limão- 02712-070 -SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

Parfildo Trabalhista Nacional
P

3.1.1
DESPESAS
EFETUADAS COM
FUNDO

PARTIDARIO
Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - I3locO ii - saia 1 u'+ Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília - DF (61) 3468.5633 / 3468.2671
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 - B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 p oibi-

Portido Trabalhista Nacional
p

6

3.1.1.01
DESPESAS

ADMINISTRATIVAS

Sede Nacional - SI-IIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco J - sala 104 ptijrg.i2r
(61) 3468.5633 /3468.2671
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília— DF
lrislptpLJ±!
Sede Administrativa - R. Jacofer 615 -B. Limão - 02712-070 -SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

Partido Trabalhista Nacional
p

,L&5L sçw3W UZRk

3.1.1.O1O1

7

DESPESAS COM
PESSOAL

Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Jiloco .11 - saia iu'+ (61) 3468.5633 / 3468.2671
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília - DF
Ptn.orgi2t
Sede AdministrMiva - R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424k p1nbrasi

Parfído Trabalhista Nacional
p

3.11.O1.0101

1aL BPR aETcL

8

SALÁRIOS E
ORDENADOS

Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco i - saia iu' 'i
(61) 3468.5633 /3468.2671
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília— DF
Sede Administrativa -R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 -SP/SP (11)3935.6353/3488.9424 ptnbrasiI(aptn.oigbr
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DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente

Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB
Assinada por

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO ITAU S.A.
341
SP - CIDADE LIDER
7908
51266
039.747.438-55
GERALDA FERNANDES DEOLIVEIRA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
121.102
396,00
11/12/2014
1

13

3E3CCE9D7A0C75135
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

' ZJI.0 I'
11/12/20141

-

Transação efetuada com sucesso.
ransação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASC! DE ABREU.

212

[bb.com.br]

11/12/2014

DOC Eletrônico

t1

A33T1 11139657896018
11/12/2014 12:25:03

EMPnESA
Debitado

Agência
Conta corrente
Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO ITAU S.A.
341
SP - CIDADE LIDER
7908
51266
039.747.438-55
GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
396,00
11/12/2014

1IM 0,Rr4R iEiT*

1

Transação registrada como pendente por insuficiência de ess!neturas.
298717014
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

DndAnr'i niim p rry

1/1
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RECIBO

DE PAGAMENTO

C Custo
1

01244362000169

CNPJ

Empresa
10101

Matricula

000004

Funcao

00004 - AUXILIAR DE LIMPEZA

Nome :GER.s.LIA FERNANDES DE OLIVEIRA

0.00

Ordem
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Local
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BASES

DESCONTOS

IPROVENTOS
1 017 ADTO.SALARIO

Oe7errbro/2014

- ADMINISTRATIVOS C,' O
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WP9M El

1 TOTAL BRUTO

-------------

3-96, oc,

1
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----------------------------------------------------------6,001
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IPROVENTOS

OrOem

1

--------------------------------------- --------------------------------------------------------------------TOTAL DESCONTOS
POC, 01
1 TOTAL BRUtO

1€

------------------------------------------------------------------CREDI70r7630763 -ITOU
1 10017020 A RECEBER
-------------------------------------------C0N190
1 Recebi o valor acima
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-

--
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------ ----TOTAL BROTO

----- - ----600,00
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Recebi o valor acima
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00142
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FOTO

5014020
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"12
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MON55.

0.00

79,20
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FETO
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41,
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RECIBO DE PAGAMENTO
1 Empresa
1

C Custo
Matricula
Funcao

Partido Trabalhista Nacional
20101
-. ADMINISTRATIVO F.PAR
000010
Nome
SERGIO RICARDO RODRIGUES
00003 - ASSIST FINANCEIRO

CNFJ

01248362000169

Novembro/lo14
Ordem

o001

Local

0101000001

PROVENTOS
DESCONTOS
1 001 SALARIO

1

016 ARREDOND.FOLHA
032 VL.REF EICAO/ALIMENT
201 Ia PARCELA 13.5AL

30.00

1.500,00

0.00

0,20

BASES

1 401 ADTO.SALARIO

0.00

600,00

0.00

438,00

0.00

90,00

9.00

135,00

0. 00

338,80

501 ANTEC.13.0ALARIO
1 604 DESC. VALE IRANIP

3.50

438,00

1 651 INSS

1 701 SALARIO MES

0.00
1.500,00 1
702 BASE IR MES ANTERIOR 0.00 1.365, CO.
1705 BASE IR FOLHA
0.00 1.365, 00
1 721 SALCONT.ATE LIMITE
0.00 1.500,00
1 731 DED.INSS IR FOLHA
0.00
135,00
1 741 BASE FGTS MENSAL
0.00 1.500,00 1
1 742 FGTS MENSAL
0.00
120,00 1
1 744 BASE FGTS 13-SAL.
0.00
438,00
1 745 FGTS 13.SALARIO
04 1
850 LIQUIDO RECEBER
0.00 1.014 00 1

20)'

TOTAL BRUTO
--------------------1 CRED ITO730763 -ITAU
1 CONTA,19801_8
bi 0 valor acima em

,

2-277, 00

1 TOTAL DESCONTOS

---------------------------------1 LIQUIDO A RECEBER

1 2 3 00
1.014,O0

Empresa
C Custo

2071

Matricula

000006

Fuccao

00005

Nome

RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARO

- COORDENADOR ADMINIST

001 SALARIO
016 ARREDOND.FOLHA
032 VL.REFEICAO/ALIMENT.

01248362000169

Ordem

0002

Local

0101000000

RASES

DESCONTOS

PROVENTOS

1

1 CNPJ
Agosto/2014

- ADMINISTRATIVO F.PAR

30.00

2.281,00

1

403 DESC.ARREDOND.FOLIIA

0.00

0,46

1

701 SALARIO MOO

0.00

2.281,00

1

0.00

0,42

1

604 DESC.

0.00

136,66

1

702 RASE IR MOO ANTERIOR

0.00

2.030,09

1

0.00

330.00

11.00

250,91

703 IR DESC.MES ANTERIOR

7.50

18,17

7.50

18,17

1

VALE TRANDP

611

INSS

671

IR FOLHA

1

--

705 BASE IR FOLHA

0.00

2.030,09

1

721 SAL.CONT.ATE LIMITE

0.00

2.281,00

1

731

0.00

1

741 RASE FGTS MENSAL

0.01

2.281,00

1

1

742

FGTS MENSAL

0.00

182,48

1

1

850 LIQUIDO RECEBER

0.00

2.205,00

1

1

TOTAL DESCONTOS

DODINSO IR FOLHA

-

1

TOTAL BRUTO

2.611,42

406,421

-I
1 CREDITO:0011193 -3. BRASIL (CONTRIBUICOES) 1 LIQUIDO A RECEBER
2. 05, 01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTA:
1
i

Recebi o valor acima em

---

1

250,91

Olopresa
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M4t0oOl0
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CNP./
20001
000011
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-
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NVUCELI; 911004, 111005000
- AUB.ILIAR CC LIMPEZA
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101
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016 ARS000ND.00LHA
032 VL.0EFEICAOJALIMENT.

1/FIO 00 "0 S
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9 90
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1.00

00

1

403

0,18
330,00

1

504

00SC.AIREDO9L).5CILHA
1/050. VALO 1111551'

1

Sol

0110$

/

Ord..
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Local

0100000001
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0.00
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1

0.00
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/9,23

1
1

ES
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SALÁRIO lES

0.03
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0_lo

910,80

BASE

SAL.CONT.ATE

0.00
0.00

90080
990,00

:0 lES AliO/OlOR
15 I'0011A

990,00

1

1

'05
/21

1

1

731

500. INSS

IR FOL0A

0.00

739

000.DEPEN.FPJ110TO
BASE FGTS MENSAL

1.00

79,20
1 79, 71

0.00

990,05

EGOS MENSAL

0.00

79,20

LIQUIDO RECEBER

0.00

1.181,30

1

1

1

1

741
142

1

850

0.320,18

1

TOTAL

-05105 ECONOMICA 0050851

1

LIQUIDO Á RECEBER

TOTAL BRUTO
CREOITO,5043353

1

01200362000169

A90500I2014

008100313000/89754

..

LIMITE

DESCONTOS

181

22

0.

.00

RECIBO DE PAGAMENTO
Empresa

CN?J
10101

C Custo
Matricula

:

F550ao

000004
00004

- ADMINISTRATIVOS 0/ O
Nome
GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
- AUXILIAR DE LIMPEZA
DESCONTOS

IPROVENTOS
001 IALARZO

01240362000169

Agosto/2014
Ordem

0001

Local

0101000001

BASES

30.00

990,00

1

401 ADTO.SALARIO

. 0.00

396,00

1

701 SALARIO MES

0.00

990,00

016 ARREDOND.FOLRA

0.00

0,67

1

403 OESC.ARREDOND.FOLHA

0.00

0,27

702 BASE IR MES ANTERIOR

0.00

910,80

032 VL.REFEICAO/ALIMENT.

0.00

330,00

1

604 OSSO.

0.00

59,40

1
1

705 BASE IR FOLHA

0.00

910,80

1

651 INSS

0.00

79,20

1

721 SAL.CONT.ATE LIMITE

0.00

990,00

1

731 OEO.INSS IR FOLHA

0.00

79,20

1

741 BASE FGTS MENSAL

0.00

990,00

1

742 FGTS MENSAL

0.00

79,20

850 LIQUIDO RECEBER

0.00

786,00

VALE TRANS?

23/À

cebi o valor acima em

1/

1

TOTAL BRUTO

1

CREDITOCX100001-CAIXA GERAL

O2097

TOTAL DESCONTOS
1

LIQUIDO A RECEBER

____________________

766.001

RECIBO DE PAGAMONTO
.mpres a

CNPJ

1

20101

CORAR

000010

MRLRLOHOR

Foeceo
O

: 00003

- 000IR7STRATOVO 0.500
NRRR
SEROSO ASC6600 6000110066
ASSOST CSN6300100

ROVE0000

001 $51. 70810
032 VL.OEFEICAO/ALIMENI.

O
3 a . 00

1 500, 00

0.30

330,00

01218302000169

Agos'V012004

ES

CONTOS

0003
0101000001

BASES

1 451 AnTO.SALARTO

O . 00

6()J1 00

1 604 DESC. VALO TRANSE

0.00

90,00

9.00

035,00

650 0000

Ordem
Local

1 701 SOAR 20 ME 5

O.O2

1 '03 BASE 08 MES ANTERIOR

0.03

1 . 500, 00
1.365.00

I 105 BASE IR COLHA

0.00
0.02

2.500,00

I

1

721

30 DOO. OSSO 00 FOLHA
50SF, FOTO OFNSRL

I

7

I

Til

1

SAL.0O50.ATE L:F1ITE

147 FOTO MENOR:.

1 850 L106000 RECEBER

0.365.00

0.00

035,00
1.500,00

0.00
0.00

120,30

0.00

1.605,00

1L SJF9I E1EflL

TOTAL RESTO

............................................... --1

1 CREOITOo7630763 -OTAU
__)
CONTA:18RC0_8 ...1'.'1.1i11____.__

-

1

// --------------

1.830,00

1 TOTAL DESCONTOS
1 L000020 A RECEBER

J

/iTI-825,001

/

1.000,001

CN?3
Setembro/2014
0002
Ordem

Empresa

ADMINISTRATIVO F.PAR
20101
C Custo
RICARDO COSTA FRANCO DE CAMBRO
Nome
000006
Matricula
1
00001 - COORDENADOR ADMINIST
F055ao

01246362000169

0l010000
:

BASES

DESCD0TOS
8 ROVENTOS
0,42
0.00
1 403 DESC.ARR
0N0F0L
136,86
30.00 2 .281, 0 0
0.00
604 DESC. VALE TRANSB
001 SALARIO
0,36
250,91
0.00
11.00
016 ARREDON0.F0L
651 IOSS
330,00
18,17
0.00
7.00
032 VL.REFEICA0/ALIMENT.
1 671 IR FOLHA

2.611,36
1 TOTAL BRUTO
----------------------------------------------1 CREDITO 0011193 _APLICACAO 299391

0.00 2.281, 00 1
701 SALARIO MIS
702 BASE IR MES ANTERIOR 0.00 2.030,09
18,17
703 IR DESC.MES ANTERIOR 7.50
0.00 2.030, 09 1
705 BASE IR FOLHA
2.281,00 1
0.00
721 SAL.CONT?TE LIMITE
250,91 1
0.00
1 731 DED.INSS IR FOLHA
0.00 2.281,00 1
1 741 BASE FGTS MENSAL
1
182.46
0.00
742
FGTS
MENSAL
0.00 2.205,00 1
1 550 LIQUIDO RECEBER

1

TOTAL

406,36!
DESCONTOS
2.

1
LIQUIDO A RECEBER
--------—------

.0o1

25 --------

1

------------------------------1 CONTA

----------------------------- ------------------L

ecebi o valor acima e.

Empresa
20101

- ADMINISTRATIVO F.PAR

1 Matricula

000011

1 Funcao

00004 - AUXILIAR DE LIMPEZA

Nome

001 SALARIO

.1 016 ARREDOND. FOLHA
032 VL.REFEICAO/ALIMENT.

Setembro/2014

LUCELIA MARIA THE000RO

PROVENTOS

1

01248362000169

1 CNPJ

C Custo

0.00

0,18

1 604 DESC. VALE TRANS?

0.00

59,40

1 651 INSS

8.00

79,20

990,00 1 403 DESC.ARREDOND.FOLHA

0.00

0,78

0.00

330,00

1

•1

0004

Local

0101000001

BASES

DESCONTOS
30.00

Ordem

1 701 SALARIO MES

910,80 1

1 705 BASE IR FOLHA

0.00

910,80

1 721 SAL.CCNT.ATE LIMITE

0.00

990,00

1 731 DED.INSS IR FOLHA

0.00

79,20 1

1 734 DED.OEPEN.FP/ADTO

1.00

179,71

1 741 BASE FOTO MENSAL

0.00

990,00 1

1 742 FOTO MENSAL

0.00

79,20

1 850 LIQUIDO RECEBER

0.00 1.182,00

TOTAL BRUTO
1.,
TOTAL DESCONTOS
-320-78
---------------------------------------------------------------.
T

1

, 81

--------------------------------------------------------------------------------------------------1 CONTA013000189754
//

-

24

------------

1 CREDITO1043312 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 LIQUIDO A RECEBER

Recebi o valor acima em

990,00

0.00

1 702 BASE IR MES ANTERIOR 0.00

-1-

1 2, 01

1

L

RECIBO DE PAGAMENTO

C Custo

1

Matricula
Funcao

01248362000169

1 CNPJ

Empresa
1

10102

Setembro/2014

- ADMINISTRATIVOS 1/ O

000004

Nome

GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA

r 00004 - AUXILIAR DE LIMPEZA

001 SALARIO

30.00

990,00

1

016 ARREDOND.FOLHA

0.00

0,83

1

032 VL.REFEICAO/ALIMENT.

0.00

330,00

0001

Local

0101000001

BASES

DESCONTOS

IPROVENTOS

Ordem

0.00

990,00

33,00

1 702 BASE IR MIS ANTERIOR 0.00
1 705 BASE IR FOLHA
0.00

880,44

0.00

S9,40

1 721 SAL.CONT.ATE LIMITE

0.00

957,00

8.00

76,56

1 731 DEDINSS IR FOLHA

0.00

1 741 BASE FGTS MENSAL

0.00

1 401 ADTO.SALARIO

0.50

396.00

F 403 DESC.ARREDOND.FOLHA

0.00

0,87

1 415 FALTAS

1.00

1 604 DESC. VALE TRANS?
1 651 INSS

1 751 SALARIO MES

0.00

76,56 1

1 850 LIQUIDO RECEBER

0.00

755,00 1

---- 1.320,83 1 TOTAL DESCONTOS

1 CREDITOCX100001-CAIXA GERAL
1 CONTA,000504
Recebi o valor acima em

.

76,56 1
957,00

1 742 FGTS MENSAL

Fh

1--TOTAL BRUTO

910,80

1 LIQUIDO A RECEBER
1

27
-

755,001

RECIBO DE PAGAMENTO
Empresa

1

1 CNPJ
Setembro/2014

r
20101

C Custo
Matricula

000010

Funcao

00003

- ADMINISTRATIVO F.PAR
Nome

SERGIO RICARDO RODRIGUES

- ASSIST FINANCEIRO

PROVENTOS
1

001 SALARIO

1

032 VL.REFEICAO/ALIMENT.

1.500,00

0.00

330,00

1
1

Ordem

0003

Local

0101000001

1

BASES

DESCONTOS
30.00

01248362000169

401 ADTO.SALARIO

0.00

600,00

1

701 SALARIO MES

0.00

1.500.00

1

604 DESC. VALE TRANSP

0.00

90,00

1

702 BASE IR MES ANTERIOR

0.00

1.365,00

1

651 1H00

9.00

135,00

1

705 BASE IR FOLHA

0.00

1.365, 00

1

721 SAL.CONT.ATE LIMITE

0.00

1.500,00

1

731 OED,SNSS IR FOLHA

0.00

135,00

1

1

741 BASE FGTS MENSAL

0.00

1.500 1 00

1

1

742 FOTO MENSAL

0.00

120,00

1

650 LIQUIDO RECEBER

0.00

1.005, 00

1

EmCLI

28f.1'
1

1.830,00

TOTAL BRUTO

1

TOTAL DESCONTOS

2 .001

- ----------- - ------ - ----------------------------------- - --------- -- -------- ---------1. 05,001
1 LIQUIDO A RECEBER
1 CREDITQ:7650763 -ITAU
----------------------------- ------------------------ - ------------- ------------- -------------- -------------------------1
j Recebi o valor acima em

CONTA:1B801B

-

1

1

Empresa

:

C Custo
1 Matricula
1

Funcao

1
2 010 1
000011
00004

- ADMINISTRATIVO F.PAR
Nome
LUCELIA MARIA THE000RO
- AUXILIAR DE LIMPEZA

IPROVENTOS

1

DESCONTOS

001 SALARIO

CHPJ

01248362000169

Outubro/2014
Ordem

0004

Local

0101000001

BASES

30.00

990,00

1

403 DESC.ARREDOND.FOLHA

0.00

078

1

701 SALARIO MES

0.00

990,00

016 ARREDOHD.FOLHA

0.00

0,38

1

604 DESC. VALE TRANSP

0.00

59,40

1

702 BASE

0.00

910,80

032 VL.REFEICAO/ALIMENT.

0.00

330,00

1

651 INSS

8.00

9,20

705 BASE IR FOLHA

0.00

910,80

1

721 SAL.CONT.ATE LIMITE

0.00

990,00

1

1

731 000.INSS IR FOLHA

0.00

79,20

1

1

1

734 OEO.00PEN.FP/ADTO

1.00

179,71

1

741 BASE FGTS MENSAL

0.00

990,00

1

1

742 FOTO MENSAL

0.00

79,20

1

1

850 LIQUIDO RECEBER

0.00

1.181,00

1

1.320,38

1

TOTAL DESCONTOS

-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1

LIQUIDO A RECEBER

CONTA:013000189754

1
r

Recebi o valor acima em

Ii::

1

1

TOTAL BRUTO
CREDITO, 1043312

IR MES ANTERIOR

1? 11,1

L

RECIBO DE PAGAMENTO
Empresa
C Custo
1

Matricula

j

Euflcao

1

10101

- ADMINISTRATIVOS C/ 0
000004
Nome
GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
- AUXILIAR DE LIMPEZA
00004

PROVENTOS
001 SALARIO

1

CNPJ

01248362000169

Outubro/2014
Ordem r

0001

Local

0101000001

BASES

DESCONTOS
30.00

990,00

1

401 ADTO.SALARIO

0.00

396,00

1

016 ARREDOND.FOLHA

0.00

0.43

403 DESC.ARREDOND.FOLHA

0.00

0,83

1

702 BASE IR NEO ANTERIOR

032 VL.REFEICAO/ALIMINT.

0.00

330,00

1
1

604 DESC. VALE TRANS?
681 INSS

0.00

59,40

1

705

0.00

79,20

1
1

742 FGTS MENSAL

0.00

79,20

850 LIQUIDO RECEBER

0.00

785,00

1

1

SALARIO MES

0.00

990,00

0.00

850,44

0.00

910,80

721 SAL.CONT.ATE LIMITE

0.00

990,00

731 OED.INSS IR FOLHA
741 BASE FGTS MENSAL

0.00

701

BASE IR FOLHA

0.00

79,20

30f
CREDITOCX100I01-CAIXA GERAL
1
^cebi o valor acima em

CONTA000004

1.320,43

ITOTAL DESCONTOS
1
1

LIQUIDO A RECEBER

1

990,00

SWRO E&EflCLI

TOTAL BRUTO

1

785 001

1

SmpreSa
C Custo
1 Matricula
F000ao

01248362000169

1 CNP.2
20101

- ADMINISTRATIVO F.PAR

Outubro/2014

000006
Nome
RICARDO COSTA FRANCO DE CADEARO
00005 - COORDENADOR ADE4INIOT

IRROVENTOS
1 001 SALARIO

DESCONTOS
30.00 2.281, 00

1 016 ARREDONO.FOLHA

0.00

0,30

1 032 VL.REFEICAO/ALIMENT.

0.00

330,00

Ordem

0002

Local

0101000001

BASES
0.00

0,36

0.01

136,86

1 702 BASE IR NEO ANTERIOR 0.00 2.030,09 1

01.00

250,91

1 703 IR OESC.MES ANTERIOR 7.50

7.50

18,17

1 651 INSS
671 IR FOLHA

1 701 SALARIO MES

0_00 2.281, 00 1

1 403 DESC.ARREDOND.FOLHA
1 604 DESC. VALE TRANSE'

1 705 BASE IR FOLHA
1

1 731 DED.INSS IR FOLHA

1

11

721 SAL.CONT.ATE LIMITE

741

BASE

1 TOTAL BRUTO

FOTO

2.611,30

MENSAL

18,17 1

0.00 2.030,09

1

0.00 2.281,00

1

0.00

260,91 1

0.00 2.281,00 1

1 742 FOTO MENSAL

0.00

1 850 LIQUIDO RECEBER

0.00 2.205,00

1 TOTAL DESCONTOS

182,48

406,

t

--------------------------------------------------------------------- Ir ---------3-1-- -I
1 CREDITO0011193 -APLICACAO 29939-1
1 LIQUIDO A RECEBER
2.2
1
1 CONTA
Recebo o valor acima em

/1

_
_

-------------------

1
1

RECIBO DE PAGAMENTO
1 Empresa

1 CNP2

C Custo

20101

Matricula

000010

1 Funcao

- ADMINISTRATIVO F.PAR

Nome
SERGIO RICARDO RODRIGUES
00003 - ASSIST FINANCEIRO

PROVENTOS
1 001 SALARIO
1 032 VL,REFEICAO/ALIHENT.

DESCONTOS
30.00 1.500,00
0.00

01248362000169

Outubro/2014

1 401 ADTO.SALARIO

330,00 1 604 DESC. VALE TRANSP
1 651 INSS

Ordem

0003

Local

0101000001

BASES
0.00

610,00

0.00

90,00

9.00

135,01

701 SALARIO HEI

0.00 1.500, 00 1

1 702 BASE IR MES ANTERIOR 0.00 1.365,00
1 705 BASE IR FOLHA

0.00

721 SAL.CONT.ATE LIMITE
1

1.365, 00 1

0.00 1.100,00 1

1 731 DED.INSS IR FOLHA

0.00

135,00

1 741 BASE FGTS MENSAL

0.00

1.500,00 1

1 742 FGTS MENSAL

0.00

120,00 1

1 950 LIQUIDO RECEBER

0.00 1.005,00

TL4&1 JPtO E

3211

--/I

1 TOTAL BRUTO

1.830,00 1 TOTAL DESCONTOS

---------------------------------------------------------------------------------1 CREDITO: -7630763 -ITAU
1 LIQUIDO A RECEBER
1.005 001
1 CONTA:18901-8
^cebí o valor acima em

1

1

1

RECIBO DE PAGAMENTO
Empros

1

C Custo

- ADMINISTRATIVOS C/ O

10101

1

Matricula

1

Fuocao

r

000004

1

PROVENTOS

1

Dli ADTO.SALARXO

00004

Nome

Ordem

GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA

Local

- AUXILIAR DE LIMPEZA

r

0001
0101000001

BASES

DESCONTOS
0.00

012493620001E9

CNDJ

Novembro/2014

306.00

11fl1
TOTAL BROTO
1

-, cebí o valor acima

a

CRSDITOCI1000I1-CAIXR GERAL

396,00

1

TOTAL DESCONTOS

1

LIQUIDO A RECEBER

96,001

DOC ou TED Eletrônico
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
341
ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)
7908
SP - CIDADE LIDER
Conta corrente (com DV) 51266
CPF
039.747.438-55
Nome favorecido
GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
runaituacie
REDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento
81.402
Valor
396,00
Data transferência
14/08/2014
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB
iss,naoa por

1UML SUF

34

737C854C7AF5F1 9C
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

Transação efetuada com sucesso.
çao eretuaaa com sucesso por: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Ei

14108/2014 16:50:04
1410812014 17:05:40

14/8/214

[bb.coni.br]

DOC Eletrônico

A33K141630176822014
1410812014 16:50:04

EMPUSA
Debitado
/gencia
Conta corrente
Creditado
ounco

Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
rir Ieiruaue

Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

1193-2
21810-3

PAR1100 TRAB NACIONAL

341
ITAUUNIBANCOS.A
7908
SP- CIDADE LIDER
51266
039.747.438-55
GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
CKEDFFO 8A CONTA CORRENTE
396,00
14108/2014

TP:1

utitc
35(

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 265909767.
'uário: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

111

RECEBO SE PAGAMENTO
Emprssa

1

1

C Custo

10101

1

Matricula

000004

1

Funcau

00004

- ADMINISTRATIVOS C/ O
Nooe

GIRALDA FERNANDES DE OLIVEIRA

- AUXILIAR DE LIMPEZA

PROVENTOS
017 ADTO.SALARIO

DESCONTOS
000

0001

Loc1

0101000001

1

TOTAL BRUTO

1

^ ec e bi o va loz ac ma 60

Ordeo

BASES

396,00

1

01245362000169

CNPJ

Agosto/2014

396,00TOTAL DESCONTOS

CREDI TO: CZ105001-CAIXA GERAL

CONTA050004

1
1

LIQUIDO A RECESER

396001

L

RECIBO DE PAGAMENTO

1 Empresa
C Custo
Ma tricUla
1

FUnCaO

01248362000169

CNPJ

:
10101

- ADMINISTRATIVOS C/
:

Nome

000004
00004

JU l

GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA

= AUXILIAR DE LIMPEZA

001 SALARIO
016 ARREDOND.FOLBA
032 VL.REFEICAO/ALIMENT.

30.00

990,00

0.00

0,27
330,00

0.00

1
1
1

Ordem

0001

Local

0101000001

BASES

DESCONTOS

IPR0VENT05

ho/ 2014

401 AOTO.SALARSO
403 DESC.ARRE0000.FOLHA
604 DESC. VALE TRANS?

0.00

396,00

0.00

0,67

0.00

59,40

651 INSS

9.00

7,20

0.00

990,00

702 BASE

IR MEl ANTERIOR

0.00

910,80

705 BASE

IR FOLHA

0.00

910,90

0.00

990,00

701 SALARIO MES

1
1
1

721 SAL.00NT.ATE

1

735

LIMITE
FOLHA

0.00

79,20

741 BASE FGTS MENSAL

0.00

990,00

742 FGTS MENSAL

0.00

79,20

705 VL.TRANS.EMPRESA

0.00

279,40

800 LIQUIDO RECEBE?.

8.08

DED.INSS

IR

O

00

1*1 SUPËOR E1

7

1

37
------ - ----------------------------------------- ------------------------------------- -----------------------------TOTAL BRUTO

1.320,27

1

CREOITOCX100001CAIXA GERAL

1- Recebi o valor acima em

// -------------------------------

TOTAL DESCONTOS

LIQUIDO A RECEBER

-

,271
----—
785-,001

1

RECIBO DE PAGAMENTO
01248362000169

CNPO
Empresa
C Custo

:

20101

- ADMINISTRATIVO F.PAR

00005

RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARG

Nome

000006

i Matricula
F00000

Julho/2014

- COORDENADOR ADMINIST

001 SALARIO
016 ARREDONO.FOLHA
032 VL.REFEICAO/ALIMENT.

30.00

2.281,00

1

0.00

0,48

1

403 DESC.ARRE0ON2.FOLHA
604 DESC. VALE TRANS?

0.00

330,00

1

651

INSS

0,54

1

2.281,00

136,86

1

701 SALARIO MES
702 BASE IR MIS ANTERIOR

0.00

0.00

0.00

2.030,09

1

11.00

250,91

1

703 IR DESC.MES ANTERIOR

7.50

18,17

1

7.50

18,17

1

705 RASE IR FOLHA

0.00

2.030,09

1

1

721

0.00

2.281,00

1

0.00

250,91

1

1

1

valor acima em

/1

2.611,40

TOTAL BRUTO
CREDITO0011193 -8.

O

SAL.CONT.ATE

731 IEO.INSS

1

Recebi

0101000001

0.00

671 IR FOLHA

1

0002

Local
BASES

DESCONTOS

PROVENTOS

Ordem

BRASIL

LIMITE

IR FOLHA

1

1

741 BASE FOTO MENSAL

0.00

2.291,00

1

1

712

FOTO MENSAL

0.00

182,48

1

755 VL.TRANS.EMPRESA

0.00

67,74

1

050 LIQUIDO RECEBER

0.00

2.205,00

1

TOTAL DESCONTOS

ICONTRIBUICOESI 1

p

38

06 401
.2 5 001
.-. ------

LI3U100 A RECEBER

CONTA
-

RECIBO DE PAGAMENTO

C Custo
1 Matricula
Funcao

01248362000169

1 CNPJ

Empresa
20101

Julho/2014

- ADMINISTRATIVO F.PAR

000010

Nome

SERGIO RICARDO RODRIGUES

00003 - ASSIOT FINANCEIRO

001 SALARIO
1 032 VL.REFEICAO/ALIMEHT.

30.00

1.500 1 00

0.00

330,00

0003

Local

0101100001

BASES

DESCONTOS

IPROVENTOS

Order

1 401 ADTO.SALARIO
1 604 DESC. VALE TRANSR

0.00

600,00

0.00

90,00

1 651 INSS

9.00

135,00

1
1
1
1

0.00

1 701 SALARIO MES

1.000,00

702 BASE IR MES ANTERIOR 0.00 1.365, 00
1 705 BASE IR FOLHA

0.00

1.365, 00

1 721 SA 7 .00NT.ATE LIMITE

1.00

1.500,00

1 731 DED.INSS IR FOLHA

0.00

135,00

1 741 BASE FGTS MENSAL

0.00

1.500,10
120.00

1 742 FGTS MENSAL

0.00

1 705 VL.TRANS.EMFRESA

0.00

114,60

1 060 LIQUIDO RECEBER

0.00

1. COS I 00

_1._______
1 TOTAL BRUTO
1 CREDITO7630763 - TA
----CONTA 18801cebi o Valor acima em

1. 830, 00

2, Si

ITL DESCONTOS

o- 5 001

1 LIQUIDO A RECEBER
-

.

-

RECIBO DE PAGAMEUTO

Emrresa
O CUStO

20101

Matricula

000011

Furtas

00004

Julho/2014

- ADMINISTRATIVO F.PAR
LUCELIA MARIA THE000RO
Nome
- AUXILIAR DE LIMPEZA

001 SI1LARI0
016 ARREDOSID.FOLHA
032 VL.REFEICAO/ALIMENT.

Ordem

0004

Local

0101000001

BASES

DESCONTOS

PROVENTOS

1

31.00

991,00

1

0,98

0,58

1

403 DESC.ARREDOND.FOLHA
604 DESC. VALE TRANS?

0. 00

000

0.00

09,40

0.00

330,00

1

651 INSS

8.00

79,20

1
1

1

701 SALARIO MES

0.00

990,00

702 BASE IR MES ANTERIOR

0.00

880,44

705 BASE IR FOLHA

0.00

910,80

721 SAL.CONT.ATE LIMITE
731 SEI.00SS IR FOLHA

0.00

992,00

734

1

TOTAL BROTO

1

CREDITO1043312

[S]"
713 »dS 191L

0.00

79,20

1.00

179,71

1

741 BASE FGTS MENSAL

0.00

990,00

1

742

FOTO MENSAL

0.00

79,20

1

785 VL.TPANS.EMPRESA

0.00

72,60

850 LIQUIDO RECEBER

0.00

1.181,00

1

TOTAL DESCONTOS

-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1

LIQUIDO A RECEBER

---------- - ------"
- 1/

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Recebi o valor acima em

SEII.OEPEO. FP/ADTO

1.321,58

CONTA: O 13 00018 97 54

i

01248362000169

CN?J

:

139,581
1.101,001

DOC ou TED Eletrônico

Oebto
Agência
Conta corrente
Crecto
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB
Assinada por

1193-2
21810-3 -

PARTIDO TRAB NACIONAL

ITAU UNIBANCO S.A.
341
S PAULO SAO MIGUEL PTA
763
188018
327.821.278-96
SERGIO RICARDO RODRIGUES
CREDITO EM CONTA CORRENTE
71.505
60000
1510712014

N41
L

755F9DC3FF6C61DA
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

1510712014 11:41:03
1510712014 11:48:00

c

-

[bb.cornbr]
A33.1151129631238016
1510712014 11:41:01

DOC Eletrônico

Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Rnalidade
Valor
Data transferência
!J dferente
"C'-

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL
--

ITAU UNIBANcO S.A.
341
S PAULO SAO MIGUEL PTA
763
188018
327.821.278-96
SEGIO RICARDO RODRIGUES
CREDITO B'l CONTA CORRENTE
600,00
1510712014

42('

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 257675405.
rio: J5474951 MARCA PEREIRA CRAVO.

111

RECIBO DE PAGAMENTO
1 CNPJ

Empresa
C Custo

20101

Matrícula

000010

8uncao

00003 - ASSIST FINANCEIRO

Nome

Ordem

SEROSO RICARDO RODRIGUES

BASES

IESCONTOS
0.00

600,00

0002

Local : 0101030011

"IPROVENTOS
017 AOIO.SALARIO

01248362000169

Julho/2014

- ADMINISTRATIVO F.PAR

1

1

------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL BRUTO
600,00 1 TOTAL DESCONTOS

43

001

763
O1

-

O

valor acima em --

-

-

-- --

--------------------------1
== = = == ==== = =" = = ===== = ====

DOC ou TEO Eletrônico
ebaado
Agência
Conta corrente
CrecitaC
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente
AutenticaÇãO SISBB
Assinada por

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

ITAU UNIBANCO S.A.
341
SP - CIDADE LIDER
7908
51266
039.747.43855
GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
tIt

71.506
396,00
1510712014

44

00D0613613D29EFFDF

ll•41il.Ç

951MARCIAPEREIRA
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

1510712014 11:48:00

Transação efetuada com sucesso.
DE ABREU.
Transação efetuada com suce

1EftL
1'

[bb.00fltbr]
1517F14

A33J151129631238018

DOC Eletrônico
t
Debitado

Agência
Conta corrente
C
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
cPF
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transf erêncá
- CPF!CNPJ diferente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRA8 NACIONAL

ITAU UNIBANCO S.A.
341
SPCIDADE LIDER
7908
51266
039.747.438-55
GERALDA FERNANDES DE0L
396,00
1510712014

-r,ransação registrada corno pendente
1
Pendência::

45

por insuficiência
de assinaturas.
:

1/1

RECIBO DE PAGAMENTO
01248362000169

1 CNPJ
Julho/2014

spresa
C Custo
aricu1a

10101

Funcao

00004

000004

- ADMINISTRATIVOS C/ O
: GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
Nome

Ordem

0001

Local

0101010001

- AUXILIAR DE LIMPEZA
DESCONTOS

pOVENTOS
011 ADTO.SALARIO

396, 00

0.00

BASES

1

TOTAL DESCONTOS
--------------------------1
396,00
TOTAL BRUTO
------------------------------------------------------------------ 11 LIQUIDO A RECEBER
CREDITO:CX100001CAIXA GERAL
- _4

ecebi o valor acima em

/

/

--

-

0
--1
396,001

DOC ou TED Eletrônico
o
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
'O - CPF!CNPJ diferente

ITAU UNIBANCO S.A.
341
763
S PAULO SAO MIGUEL PTA
188018
327.821.278-96
SERGIO RICARDO RODRIGUES
CREDITO EM CONTA CORRENTE
61.603
60000
16/0612014

Autenticação SISBB

639DDDB4C68384CD

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

'tp_

ELD7CpX

fl

47

1610612014 09:53:41
1610612014 09:57:56

[bb.com.br]

1616/2014'

DOC Eletrônico

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Njne favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
C" - CPF/CNRJdíferente

1193-2
21810-3

A33M1 60943357543008
1610612014 09:53:40

PARTIDO TRPB NACIONAL

OAU UNIBANCO S.A.
- 341
S PAULO SAO MIGUEL PTA
763
188018
327.821.278-96
SERGK) RICARDO RODRIGUES
CREDITO 81 CONTA CORRENTE
600,00
1610612014

48

Transação registrada com pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 249872148.
Isuário: J5474951 MARCL' PEREIRA CRAVO

1/1

RECIBO rE PA3A0NTC
01.. E362300169

EctIpi
J—/2014

ADMINISTRATIVO F.PAR
SERGIO RLCARDO ROCES

E l•.

E

.

- AS000T FINANCEIRO

0.00

601,00

0002

LoC1

0101000001

E

E

1 TOTAL BRUTO

E

E

RASOS

00000NTOI

E

E

Orrn

E

CREDITOC30763 '-TAU

600,00 1 TOTAL CES001TOS

49

N

6 0,001

E LIQUIDO 3 RECEBER

-------------------------------------------------

-----------

0,001

77-7

7

A33P1 60952382198010
1610612014 09:57:56

DOC ou TED Eletrônico
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
rInarIaaoe
Número documento
Valor
Data transferência
- CPFíCNPj diferente

341
ITAU UNIBANCO S.A.
7908
SP - CIDADE LIDER
51266
039.747438-55
GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
J
61.602
39600
1610612014

Autenticação SISBB

134F1 CF5D980A375B

Assinada por

PARTIDO TRAB NACIONAL

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

iVL

16106/2014 09:52:55
1610612014 09:57:56

a
50

1C46l14

b.cnbr]

1
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
tbrre favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- CPF/ONPJ diferente

DOC Eletrônico

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

341
MAU UNIBANcOS.A.
7908
SP- CI[1ADELIDE
51266
039.747.438-55
GBALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
CREDITO B1 CONTA CORRENTE
396,00
1610612014

Transação registrada corno pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência núrrro: 249871338.
Usuário: J5474951 MARCIA PRA CRAVO

A33M160943357543006
1610612014 09:52:54

TVM1. JPtR ELEfl

51

RECIBO DE PAGAMENTO
1 CURO
Junho/2014

- ADMINISTRATIVOS 0/ o
/c0fl4
vk-21)4

GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA

Nome

- AtOILIAR DE LIMPEZA
DESCONTOS

02003
.2ALA0O

0.00

396,00

01240362000169

Orden

0030

Local

013100001

BASES

1

IUL

Tt

52
TOTAL BRUTO

396,00

CREDITOCx100001-CAI>:A GERAL
1

COGTAr000004
.'--

acima em

1

TOTAl. DESCONTOS
LIQUIDO A RECEBER

96,00!

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNP] 01.248.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

=

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

P1 JUNHO - 2014
o

Cod

Nome do Funcionário

Função

CBO

GERALDA FERNANDES OLIVEIRA

AUX LIMPEZA

DESCRIÇAO
REFERENCIA
Vale Transporte ref. 01 a 30/06
20,00
R$ 4,65/passagem
2 passagens/dia
Vale Transporte ref. 01 a 30/06
- 20,00
R$ 3,05/passagem
2 passagens/dia

PROVENTOS

DESCONTOS

186,00

122,00
o/
co

TOTAL DE VENOS

TOTAL DE DESC

308,00
Valor líquido

0,00
308,00

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

Faixa IRRF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(

RECIBO DE PAGAMENTO

C Custo
1 matricula
Funcao

0124e362000169

COPO

Empresa
20101

Nome

000006
00001

Maio/2014

- ADMINISTRATIVO F.PAR

403 DESC.AREEDOND.FOLHA
604 DESC. VALE TRANSP

30.00

2.281, 00

1

016 ABREDOND.FOLHA

0.00

0,60

1

032 VL.REFEICAO/ALIMENT.

0.00

330.00

1

001 SALARIO

651 INSS
671 IR FOLHA

1

TOT;kL BRUTO

l
_:i___.__.
---------- ----Recebi o valor acima em

0002
0101000001

BASES

DESCONTOS

PROVENTOS

------------------ -

Ordem
Local

RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARO

- COORDENADOR ADMINIST

0.00

0,66

1

701 SALARIO MES

0.00

2.281,00

0.00

136,56

1

705 BASE IR FOLHA

0.00

2.030,09

11.00

200,91

1

721

0.00

2.291,00

7.50

18,17

1

731 DED.INSS IR FOLHA

0.00

250,91

741 BASE FGTS MENSAL

0.00

2.281,00

742 FOTO MENSAL

0.00

182,49

800 LIQUIDO RECEBER

0.00

2.205,00

2.611,60

1

SAL.000T.ATE LIMITE

TOTAL DESCONTOS

DOC ou TED Eletrônico
rd cAgência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
341
ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)
7908
SP - CIDADE LIDER
Conta corrente (com DV) 51266
CPF
039.747.438-55
Nome favorecido
GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
Hnalidade
PAGAMENTO SALARIOS
Número documento
51.401
Valor
39600
Data transferência
1410512014
'O' - CPF!CNPJ diferente
Autenticação SISBB
Assinada por

ELE
ris

6AF6A5AFAC32641 7
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
ansaçao eretuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

1410512014 16:20:33
1410512014 16:27:10

55

Ibb.cOrTlbr]

141512fl14

A33G14161 0255056012

DOC Eletrônico
EMPRESA
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- CPF/NPJ diferente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

ÍrAU UNIBANCO S.A.
341
SP- CIDADE LIDER
7908
51266
039.747.438-55
GERALDA FERNANDES DEOLWEIRA

PAGA1vTO SALARIOS
39600
1410512014

56

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 241428667.
iário: J5474951 MARCLA PEREIRA CRAVO.

1/1

RECIBO DE PAGAMENTO
CFPJ
c Custo
1

:

10101

Matrícula

000004

PoucaS

00004

- ADMINISTRATIVOS Cf O
Nome
a GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
- AUXILIAR DE

017 A000.SALARIO

Ordem

LIMPEZA

Local

PROVENTOS

DESCONTOS
0.00

39600

01045300000100

Mao012014
a

0001
0101000001

BASES

1

1Pkk SJP3ELEL1

TOTAL BROTO
1

ebB o valor acima em

II

1

CREDITOaCX300001-CAIXA GERAL
....

•c._. .__.r.
----------------------------

396,00

1

TOTAL DESCONTOS

1

LIQUIDO A RECEBER

1

-2- (-JJI
39

,G0J

RECIBO DE PAGAMENTO

'Empresa
1
C Custo
: 10 10 1

01240362000169

CHIO
Abril/2014

- ADMINISTRATIVOS C/ o
r

GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA

Matricula

000004

Nome

Funceo

00004

- AUXILIAR DE LIMPEZA

0000

Local

0101000001

BASES

DESCONTOS

PROVENTOS

Ordem

22.00

726,00

1

401 ADTO.SALARSO

0.00

396, 00

1

701 SALARIO MEl

0.00

990,00

1

016 ARREOOND.FOLHA

0.00

0,47

1

403 DESC.ARREDOND.FOLHA

0.00

0,67

1

702 BASE IR MES ANTERIOR

0.00

273,24

1

032 VL.REFEICAO/ALIMENT.
101 FERIAS NO NEO

000

330,00

1

452 FERIAS REC.MES ANTER

0.00

352,01

1

705 BASE IR FOLHA

0.00

667.92

9.01

264,00

1

604

000

43,56

1

721 SÀL.CONT.ATE LIMITE

0.00

1.079,01

1

103 ADID.1/3 FERIAS

0.01

60,01

1

651 INSS

6.00

50,00

1

731 000.INSS

0.00

50,00

1

1

652

6.00

20,16

1

741 BASE FGTS MENSAL

0.00

1

742

FITO MENSAL

0.00

86,24

1

1

850 LIQUIDO RECEBER

0.00

130,00

1

001 SALARZO

DESC,

VALE TRANS?

INSS FERIAS

1

IR FOLHA

1.070,01

58
1

1.408,46

TOTAL BRUTO
CREDITO1I0001-C'GERAL

CONTA 000004
-

obi o valor acima em

-

--

/

TOTAL DESCONTOS

1

LIQUIDO A RECEBER

1

--------------------------------------------

-

/

.-..-

/

fil 78,4

j

-

/530, 01

-

1

RECIBO DE PAGAMENTO

1

1

Empresa
20101

c Custo
Matricula

000009

Funcao

00004

:

Nome

DELIA MARIA DA SOLVA

- AUXILIAR DE LIMPEZA

30.00

990,00

1

403 DESC.ARREDOND.FOL.HA

016 ARREDOND.FOLHA

0.00

0,31

1

604

132 VL.REFEICAO/ALIMERT.

0. 00

331,00

1

651 INSS

SALARZO

DESC.

VALE TRANS?

Ordem

0003

Local

0101010001

RASES

DESCONTOS

PROVENTOS

01248362000169

CNPJ

Abril/2014

- ADMINISTRATIVO F.PAR

0.00

0,61

1

701 SALARIO NEO

0.00

990,00

0.00

54,30

1

702 RASE IR MES ANTERIOR

0.00

910,80

1

8.10

79,20

705 RASE IR FOLIA

0.00

910,80

1

990,00

1

1

1

721 SAL.CONT.ATE LIMITE

0.00

1

1

731 DED.INSS

0.00

79,20

1

1

741 RASE FOTO MENSAL

0.00

990,00

1

1

742 FOTO MENSAL

0.00

79,20

1

1

850 LIQUIDO RECEBER

0.00

1.186,00

1

1

09 FCLHA

IPtI
1

TOTAL BRUTO

1.320,31

1

TOTAL DESCONTOS

li
-I

----- - ------------- - --------------------------- - -----------------1 LIQUIDO A RECEBER
1 CREDITO:CX155001-CAIXA GERAL
1
c:alor
::

CONTA:

1.1

1
-=

6,001

DOC ou TED Eletrônico
Agência
1193-2
Conta corrente
21810-3
PARTIDO TB NACIONAL
Creditado
Banco
341
ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)
7908
CIDADE LIDER
Conta corrente (com DV) 51266
CPF
039.747.43855
Nome favorecido
GERALDA FE RNANDES DE OLIVEIRA
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/ÇNpJ diferente
Autenticação SISBB

1¼)

41.402
396,00
14/0412014
E2C9287C98F145413

Asslnadc, por

474951MARCIA
vo
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
Transação efetuada com sucesso.
Transação

14104/2014152
14/0412014 16:19:40

144/2C i4
Lbb.com,brj

DOC Eletrônico
EMPRE5

A330141537244839018
14104/2014 16:03:51

Debitado
Agência

Conta corrente
Banco

Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nhme favorecido

1^93-2

21810-3
341

7908
51266
039.747.438-55

PARTIDO TRAB NACIONA L
rrAU UNIBA CO S.A.

SP- CIDADE LIDER

Final idade

GALDA FERNfiNDEs DE OLIVEIRA
pAGAO SAOs

Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

396,00
14/04/2014

TtM 1JF3R E1EIL

Transação registrada como pendente por
ins ufici ê nc i a de assinaturas
Pendência núnro 233488284
Usuár io :

1/1

RECIBO DE PAGAMENTO
coo,
C Custo

10101

1 Matricula

000004

1 Fuocao

00004

- ADMINISTRATIVOS c, o

Abril12014

Nome
GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
- AUXILIAR DE LIMPEZA

PROVENTOS
017 ADro.SALARIO

Ordem

DESCONTOS
0.00

396,00

0001

Local e 0101000001
BASES

1

1

1

1

1 TOTAL BRUTO
396,00
1 TOTAL DESCONTOS
I" O S0
--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

1

1 CREDITOCCX100001-CAIXA GERA
1 CONTAe000004

1 LIQUIDO A RECEBER

96,001

1

/
1
----------------- -------- --------------------------------------------------- --*
----------------------------------------

%lecebí o valor ar mm em

RECIBO DE FAGDMIITTO
lElo
O Oto

CORO
.20101

1 Metricole
Fu0000

000006
00005

- ADMINISTRATIVO F.PAR
Nome
RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARO
COORDENADOR ADMI015T

IFROVENTOS
1

DESCONTOS

001 5ALARIO

30 00

2 201,00

1

403 05. ARREDO,4

016 ARRF.r'ONO.F'OLHA

0.00

0,70

1

604 0152.

033 VL.P.EFE0CAO/ALIMENC.

0.05

225,00

1

651 1051

1

671

. ROL//A

O

0 04

0.00

130,00

11.10

253,9]

7.50

10,17

1

TOTAL BROTO

2.502,70

1

CREDITO: 00111,93 -B. BRASIL (CONTRSBUI2OEO)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

CONTA:
,,•':•' ---------------

1

R—,bi o valor a Sm

em

II

1

Ordem

0002

Loal

0100000001

RASES

VI/L5 TRANSE

IR ROL/IA

01240352005169

jerojro/2314

701 BALI/RIO NEO

0.00

2.281,00

i

702 BASE IR NOS ANTERIOR

0.00

2.230,09

1

1

703 10 DEOC.NES ANTERIOR

7.51

23,54

1

1

705 BASE IR FOLHA

0.00

030, 09

i

721 SAL.CONT..RTI LIMITE

0.00

731

0.00

750,9]

0.00

2.201,00

00.1000 00, FOLHA

2.261,00

1

'/41

1

742 lOTO MENSAL

0.00

182,4R

1

1

650 LIQUIDO RECEBER

0.00

2.100,00

1

BASE FGTS MENSAL

TOTAL DESCONTOS

-

7SI

LIQUIDO A RECEBER

1

,.

1
I

OSCIlO DE PAOA145NTO

-1

.10101
1 ML .

000
00504

- ADMINISTRATIVO 5. PAR
Nome
ZEIIA MARIA DA SILVA
- AUXILIAR DE LIMPEZA

PROVENTOS
01 SALA510

DESCONT(
30.00

905,00

403 5030.A606I)ONI. FOLHA

0.00

0,91

0.00

0,01

1

604 OSSO.

0.00

5.5,30

02.1 VL.P.F.F610AO/ALIMENT.

0.00

225,00

1

651

4.00

72,40

CONTA:

Ordem

0004

Local

0101000001

1

'01 SALARIO NEO
702 BASE IR TIOS ANTERIOR
705 RASE IR FOLHA

1

721

1

0.00

1

735 960. INSS 20 FOLHA
744 BASE SOTOMENSAI,

1

1

742 FOTO MENSAL

0.00

72,40

1

1

050 LIQUIDO RE2EBER

0.10

1.003,00

VALE TRANSE

ISSO

TOTAL BRUTO

1

01241362000169

RASES

016 A651r. 050.FOLHA

1

CNFJ

Janeiro/201:

CREDI70:03100001-CÀIXA 009.07

1.130,61

SAL.CQNT.ATF1 LIMITE

1

TOTAL DESCON7OS

1

LIQUIDO A RECF.00P.

1

3.00

905,06

0.50

631,33

0.00

132,90

0.00

901,00

0.00

72,40.

1

905,00

6147,6
03,

01

REI'

-

90

06

i'AGAiIF.011)

1
-

Nome

000/111
00000

cpip.r

1010.100

ADMINISTRATIVOS 01 O
SERALIIA FERNANDES DE OLIVEIRA

- A130.ILIAR DE LIMPEZA

b'ROVENTOS

DESCONTOS

0:0cm

0001

Lo,Iel

01110110031

BASES

30.00

905.00

1

401 AD1'O.SALARIO

0.00

c2,o

1

701 SALARIO MES

0.00

905,00

010 ARRNIOONt..FOLHA

0.00

0, 82

403 DESC.ANREI'OND.FOLIIA

0.00

0, 1

1

702 SASE 19 MEl ANTERIOR

0.00

832,60

1130 VL.REREI000/ALIMENT.

0.40

330,00

1
1
1

651

000 SOlARIS

640 SEIO.
INSS

VALE TRANSI-

0.00

54,36

1

705 BASE IR S'OLBA

0.00

037,00

Coo

72, IS

1

771

0.00

505.10

IAL.00NT.ATE LIMITE

731 DE D. ISSO IR 601,90

7.10

72,40

BASE FGTS MENSAL

0.00

505,411

ROTO MENSAL

3.00

77,10

046 1.1013070 RECEBER

0.00

747,0/

41

1

202
1

55i

1
1 TOTAL BRUTO
1.235,82
1 TOTAL DESCONTOS
------------------------------------------------------------ - -----------CEEDITO:CXI5006I-CAI:':A 116 .71.
1

CONTA:010004

1
1

LIQUIDO

A

1--

RECEBER 01

Recibo de Pagamento de Salário

EMPREGADOR PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

REFERENTE AO MÊS /ANO

dez/13
CNPJ: 01.248.36210001-69
NUSL tIL, rLIfl%W•''$#. .

Cód.
001 SALARIO BASE

-

AUXILIAR LIMPEZA

Proventos
1800,00

Referênci
30,00

Descrição

Descontos

330,00

32 VL REFEIÇÃOIALIMENTAÇÃO

108,00
162,00

604 DESC.VALE TRANSPORTE
651 INSS

1-1

6

^

____t )
w
-

Total dos Vencimento Total dos Descontos
Líquido aReceber-'

270,00
1.860,00

Base Cálc. IRRF

Faixa IRRF

2.130,00

Salário Base Base Cálc. INSS Base CáICFGTS

1.800,00

905,00

905,00

FGTS do Mês

144,00

f ,

1.860,00

O

o

RECIBO IR PAGAMENTO
uPra

1 C Custo
Matricula
1 Fuocao

C,VP.7

- ADMINISTRATIVOS C/ 2
10101
000024
Nome
GERAIDA F0RNA0060 DE OLIVEIRA
00004 - AUXILIAR DE LIMPEZA

1

PROVENTOS

1

017 ADTO.SALARIO

DESCONTOS
0.00

00aSlS20300

Fevereiro/2014
OrUSo

1101

Local

0101000001

0ASES

362,00

1 CRODITÕ:CXI09001-CAI1A GERAL
CONTA000004

LIQUIDO A RECEBER
1

362,001

RECIBO DE PAGAMENTO
1

Empresa
O Custe

r

Matricula

:

20101

Funcao

000006
00005

i CNPJ
Fe'.ere

- Ar)6CNISTRA'rIvo p95•
RICARDO COSTA FRANCO DE CAMAP.G
Nome
- COORDENADOR ADMINIST

30.50

2.281.00

1

016 ARREDOND.FOLNA

0.00

0.72

1

403 DESC.ARREDOND.00LHA
604 DESC. VALE TRANSP

032 VL.REFEICAOIALIMENT.

0.00

330.00

1
1

651 ISSO
71 IR COLUR

001 SALARIO

Ordem

0212

Local

0101000001

BASES

DESCONTOS

PROVENTOS

0.00

2,70

1

701 SALARIO MES

0.00

2.281,00

0.00

136,86

1

702

IA NES ANTERIOR

0.00

2.030,09

11.00
7.55

250.91
15,12

1
1

703 IE DEOC.MSS ANTERIOR
705 SAIE IS 50500

7.50
0.00

18,17
2.010,00

721 IAL.CONT.ATE LIMITE

0.00

2.281,00

731 DEI.INCS

1.00

280,91

0.20

2.281.00

0.00

102,48
2.205,00

1

BASE

741 BASE
1

01248362000169
co/ISSO

1
1

10, FOLHA

FGTS MENSAL

742 FGTS MENSAL
RECEBER
850 LIQUIDO

0,00

--1
TOTAL DESCONTOS
2.611,72
TOTAL BRUTO
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LIQUIDO A RECEBE?.
CREDITOcSIE119I -8. BRASIL
CONTRISUICOFO
1 CONTAc
-----------C'

--------- -

721
-M

7'°2-------------------------------------------------------------

p2.20

001

--

RECIBO DE PAGAMENTO
Empresa
1 O Ocro
Matricula
1

Funcao

i
,

10102
000009
00004

CNPJ

- aoMxnxsrmz,xvo Ç.PAO
Nome

ZELIA MARIA DA SILVA

- AUXILIAR DE LIMPEZA

PROVENTOS
001 SALARIO
016 ARREDOND.FOLHA
032 VL.REFEICAO/ALIMENT.

31240362080169
j2O1a

DESCONTOS

0003

Local

0101000001

BASES

30.00

905.00

1

403 DESC.ARRSDOND.FOLHA

0.30

0,61

0.00

0.31

1

604 DESC.

0.00

54.30

0.00

330.00

1

651 DM01

0.00

72.40

VALE TRAtOS?

Ordem

1

701 SELAREO MES

000

905.03

702 50,05 IR M6S ANTERIOR

0.00

832,60

705 SAIE IR FOLHA
722 SAL.00NT.IPZ LIMITE

0_OS

832.60

0.00

805,00

731

0.00

72,40

0.00

905,00

D00.INSS

IR SOLHA

741 SASE FOTO MENSAL
1

1

742

FGTS MENSAL

0.00

72,40

1

1

850

LIQUIDO RECEBER

0,00

1.1081 00

1 ici

1

1

TOTAL BRUTO

2.335,31

1

TOTAL DESCONTOS

siiP

j

----------------------------------------------------------------- ------*Ái5
1 CREDITOICX105501-CAIXA GERAL
1 LIQUIDO A RECEBER
CONTA
1

Recebi o valor acima em

2 7,311
108, 00

RECIBO DE

PAGAMENTO
1

1

C custo

10101

- ADMINISTRATIVOS

CIO

O2IES3E2SSEIEE

009.7

Fevereoro/2014

1

Matricula

000004

1

Funcao

00004

1

PROVEI9TOE

1

001 XALARIO

30.00

905.00

1

401 ADTO.SRLAEIO

0,00

362,00

1

701 SALARIO MES

0.00

905.00

1

016 ARREOONE.FOLHA

0.00

0.52

1

403 XESC.ARREDOMD.00LEA

000

1.82

1

702 BASE IR MES ANTERIOR

5.80

832,60

1

032

E. 00

80,00

0.00

832,80

1

651 XNXE

0.00

905,00

Nome
GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
- AUXILIAR DE LIMPEZA

t7L.B2Y2IC0 j .LLZU21JT.

DESCONTOS

804

0250.

VOtE

00,5009

Ordem

0001

Local

0101000001

EASES

5.05

54, Sc

1

705 2,502 IA

0.00

72,40

1

721 SAL,CONT.ATE

1

1

721

1

1

741 BASE

1

742

FGTS MENSAL

0.00

72,40

1

850

11012100 RECEBER

0.00

476,00

1
1

DED.INSS

;OtM,5

LIMITE

IR FOLHA

FGTS MENSAL

0.00

72,40

0.00

915,00

8URJ. SP3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---TOTAL BRUTO
1
1
Recebi o valor acima em

CREDITO1CO10000I-CAIXA GERAL

CONTA000004

965.52

E31L

^^7-Q

TOTAL DESCONTOS

489 521

LIQUIDO A RECEBER

476,001

RECIBO

SE PAGAMENTO

01240362/00769

000/

O Custo

,0101

- ADMINISTRATIVOS 0/ O

Marco/2014

l4trjcu5a
000004
Nome
IEP,ALDA FERNAND9I5 DE OLIVEIRA
r" ,..0
1
10004 - AUXILIAR DE LIMPEZA
PROVENTOS

'101720610

.110 ARRE500D.0011iA
232 VL.RF.0010AO/AI.TMF.NT.
lo: FERIAS 770 MOI
102 FERIAS NOS SEGUINTE

DESCONToS
9.00

297,00

0.00

0,67

1 403 0050.ÃRREDONU.10LIIA
451 LIQUIDO FERIAS

0.00

990,'G 1

7 .00

832.00
273,24

702

BASE IS XIS ANTERIOR

0.0/

17,82

700 BASE IR FOLHA

0.50

23,70

1 706 BÀIE 10 FERIAS

7.00

110, 14

9.00

',44

1 110 1IF.EASO IR FERIAS

7.15

103,34

0.01

1.201,11

2.71'

23,16

221120

1

80,45

1

110 APRF.I)UNO.FERIA0

0.00

0,96

1

22.00

62,33

721 SAL.000T.ATE !.IMITE
1 731 I)EL'.INSS IR F"t,HA
732 DELI. INSS IR FEIIIAS
1 741 BASE FOTO MENSAl,

6.00

22,67

1

0.00

20,"B

1

104 010.1/.3 FERIAS71 SEI 0.00

7,00

r

1

/ Ir

90,13

0.00

0.09. O

742 FITO MLNSf.L
,13

850 LIQUIDO RE'IESER

0.01

N)

[

7 TOTAL BRUTO

1.620,54

CREDITOIÇIL150001-CA1;.:A GERAL
1 CONTA100I004
R—^bz o valor acima em

1 701 SALARSO MIS
1

8.00

8.05

FERIAS MES

0,52
1.111,00

1 604 DESC. VALF TRANSP
1 691 0803

104 ADIC.1/3 "EB.MEI SEI

I 1 F.FERIAO MLI SEG.

0.00
0.02

210,00

1 652 INSS FERIAS

070.1/3

BASES

963,6'
141,S3

102'

0101010001

0.00
6.00

1.1 DIF.0001AS 7415

0001

LOraS

22.00
22.00

11 1 3 ASIC.1/2 FERIA I

Ordem

'

1 TOTAL

DESCONTOS

1 LIQUIDO A RECEBER

AI'

71

599

,

II
59B4O2!

RECIBO 1)5 PAGAMENTO
COPO

Empresa
C Custo
1

20101

F.00ao

r

00005

RICARDO COSTA FRANCO CE CAMARG

Nome

000006

Matricula

- COORDENADOR ADMINIST

Ordem

0002

Local

110 1000001

RASES

DESCONTOS

PROVENTOS

0249362010169

Maroo/2014

- ADMINISTRATIVO F.PAE

30.00

2.281,00

1

403 DESC.ARREDONI.EOL1)A

0.00

0,72

1

701 SALARIO MIS

0.00

2.281, 00

1

016 ARRED050.FOLHA

0.00

0,66

1

614 DESC. VALE TRANS?

0.00

136,86

1

732 BASE 10 MIS ANTERIOR

0.00

2.030,09

1

032 VL.REFEICAO/ALIMENT.

0.00

330,00

1

651 INSS

11.00

250,91

1

703 IR DESC.MES ANTERIOR

7.50

16,17

1

7.00

78, 17

1

705 BASE IR FOLHA

0.00

2.030,09

1

1

721 SAL.CONT.ATE LIMITE

0.00

2.281, 00

1

1

1

21 DED.INSS IR FOLHA

0.00

250,91

1

1

1

741 BASE FGTS MENSAL

0.00

2.281,00

1

742 FGTS MENSAL

0.00

192,48

1

650 LIQUIDO RECEBER

0.00

2.201,00

1

005 DALARIO

671 IR FOLHA

1
1

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1

TOTAL BRUTO

-----

2.611,66

I

TOTAL DESCONTOS

--------------------------------------------------------------

1

7

222.2,0
l CREDITOr 0011163 -0. BRASIl, (CONTF.IRUICOES) 1 LIQUIDO A RECEBER
--------------------------------------------------------------------------1
i
Recebi o valor ac ma em

CONTA:1

RECIBO DE PAGAMENTO
Empresa

CNPT

C COsto

20101

FuRtam

Nome
ZELIA MARIA DA SILVA
050009
00004 - AUXILIAR DE. LIMPEZA

- ADMINISTRATIVO F.PAP

PNOVF.NTCS
041 SALASIO

DESCONTOS
30.00

990,00

010 A80000NO.FOLHA

0.00

0,81

032 VL.REFEICAC/ALIMENT.

0.00

330,00

0003

Local

0101000001

1 403 DESC.ARREDOND.FOLNA

0. ec,

0,31

0.00

990,00

1 604 DESC. VALE TOANOP

0.00

54,30

i 702 BASE ES MOO 00705100. 0.00

032,60

1 651 INSS

0.00

79,20

J 705 BASE IR FOLHA

0.00

915,80 1

1 721 SAL0002.ATE LIMITE

0.00

990,30

731 DED. IRSS IR 50390

0.00

79,2(1

741 BASE FGTS MENSAL

0.00

990,00

742 FOTO MENSAL

0.00

79,20

050 3100100 RECEBER

1.00

1.187,00

CREDITOrC0105501-CAIXA GERAL

O o

Ordem

BASES

TOTAL BRUTO

1

03240362000169

Naro/2014

1.320,01

1 1 01 SALARIO NEO

1 TOTAL DESCONTOS

lj3, S

LIQUIDO A RECEBES

/97, 0,

CONTA

lor acima
-

-

-

15/P1/14

Ibb.com.brl
A33D151 547783671008
15/01/201415:58:48

4

.1
*

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPSCNPJ dfeene
Autenticação SISBB
Assinada por

1193-2
21810-3

PARtIDO TRAB NACIONAL

341
UFAU UNIBANCO S.A.
7908
SP- CIDADE LIDER
51266
039.747.438-55
GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
11.502
362,00
15/01/2014

TItL RFf-1,00R a
Fk

74

2C46022A1 594922E
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

15/0112014 15:55:57
15/0112014 15:58:48

Transação efetuada com sucesso.
fransação efetuada com sucesso por: .J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

'os://aa .bb.com.brJaapj/home.bb 7toInSessao=bf71 bbdQbedfü2b398ea32b3fl6f&34a

1/1

15/01/14

[bb com.br]

DOC Eletrônico
Debitado
Agência
1193-2
Conta corrente
21810-3
PARTIDO TRAS NACIONAL
Creditado
--Banco
341
ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)
7908
SP- ODADELIDER
Conta corrente (com DV)
51266
CPF
039.747.438-55
Nome favorecido
GERA LDA FERNANDES DE OLIVEIRA
Finalidade
CREDITO Bl CONTA CORRENTE
Valor
362,00
Data transferência
15/01/2014

Tansaç4c regIsrada corre oendenie pornsuficiênçja de

A331-151543789108005
1510112014 15:55:57

11»L SttFt

ELElC$

assinaturas.

Pendência número: 210830150.
Usuário: J5474951 MARCLA PEREIRA CRAVO.

1/1

RECIBO DE PAGAMENTO

c Custo

10101
000004

1 Fuocao

00004 - AUXILIAR DE LIMPEZA

1

Nome

GERALDA FERNANDES DE OLIVZIRA

PROVENTOS
017 ADTO.EALARIO

Jans:oJ2114

ADMINISTRATIVOS C/ O

1 Matricula

DESCONTOS
000

362,00

Ordem

0001

local

0111000001

SASES

1

3EiEJ

TOTAL BROTO
CREDITO:CX150501-CAIXA GERAL
1 CONTA000004

362,00 1 TOTAL DESCONTOS
1 LIQUIDO A RECEBER

.0
62,001

1

-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

RECIBO DE PAGAMENTO
Empresa
C Custo
Matricula
Funcao

01248362000169
CNPJ
Julho/2014
0003
Ordem
1101100001
Local

- ADMINISTRATIVO F.PAR
20101
SERGIO RICARDO RODRIGUES
Nome
000010
00003 - ASSIST FINANCEIRO

30.10
1 001 SALARIO
0.00
032 VL.REFEICAO/ALIMENT.

BADES

DESCONTOS

PROVENTOS
1.500,10
330,00

1 401 ADTO.SALARIO
1 604 DESC. VALE TRANSP
601 INSS

0.00
0.00
9.00

610,00
80,00
135,00

1
1
1
1

701 SALARIO NEO
702 BASE IR MES ANTERIOR
705 BASE IR FOLHA
721 SAL.CONT.ATE LIMITE
711 DED. INSS IR FOLHA
741 BASE FGTS MENSAL
1 742 FGTS MENSAL
795 7TL.TRANS.EM?REDA
1 850 LIQUIDO RECEBER

0.00 1.000,00
1.365, 00
0.00
0.00 0.365,00
0.00 1.500 1 00
135,00
0.00
0.00 1.500, 00
120,00
0.00
104,60
0.00
0.00 1.005,00
WtR E.E11L1

---------------------------------------------------------------- ------21, DI
1 TOTAL DESCONTOS
1.830,00
1 TOTAL BRUTO
-r ------------------------------------------------1
1 LIQUIDO A RECEBER
1 CREDITO:7631763 -TAU

------------------------------------------

Partido Trabalhista Nacional
01.248.362/0001~69
RAZ.AO ASOALITICO EM REAL
DE 01/01/14 ATE 31/12/14

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 11:44:31
LOTE/SUB/DOC/LINHA
CONTA
3.1.1.01.01

Pagina:
2
DT.Ref.: 31/12/14
Emissan: 25/04/15

HISTORICO

XPARTIDA

Fil

C

7

ITEM CONTA

COO CL VAI

DEBITO

CREDITO

SALDO ATUAL

DESCRICAO
- DESPESAS COM PESSOAL

CONTA - 3.1.1.I1.0101

- SALARIOS E ORDENADOS

SALDO ANTERIOR:

15/01/14
000650001000001001

26/D1/14
008950001000015001
008850001000016001
008850001000017001
008850001000018001

11/02/14
050050001000003501

24/02/14
558850001000009501
008850001000015501
008850001000002051

27/03/14
008850001000009001
008850001000010001
008850001000011001
14/04/14
008850001000043001

29/04/14
008850001000032001
008850001000059001

27/05/14
008850001000130001

29/05/14
008850001000036001
008850001000038001
008850001000039001

05/06/14
008850001000026001

11/06/14
008850001000042001

VALE - REF. 01/2014 GERALDA FERNANDES TI
T: OPE-012014

0101

362,00

362,00 O

SAL - REF. 01/2014 RICARDO COSTA FRANCO
TIT: GPE-012014
SAL - REF. 01/2014 ZELIA TIT: GPE-012014
SAL - REF. 01/2014 GERALDA FERNANDES TIT
GPE-012 014
SAL - REF. 01/2014 TATIA84E LEMES TIT: GP
E-012014

0101

2.100,00

2.462,00 D

0101
0101

1.003,00
747,00

3.465,00 O
4.212,00 D

0101

1.860,00

6.072,00 D

VALE - REF. 02/2014 GERALDA FERNANDES TI
T: GPE-022014

0101

362,00

6.434,00 D

SAL - REF. 02/2014 RICARDO COSTA FRANCO
TIT: GPE-022014
SAL - REF. 02/2014 ZELIA TIT: GPE-022014
SAL - REF. 02/2014 GERALDA FERNANDES TIT
GPE-022014

0101

2.205,00

8.639,00 D

0101
0101

1.108,00
476,00

9.747,00 D
10.223,00 O

SAL - REF. 0312014 GERALDA FERNANDES TIT
GPE-S32014
SAL - REF. 03/2014 RICARDO COSTA FRANCO
TIT: GPE-032014
SAL - REF. 03/2014 ZELIA TIT: GPE-032014

0101

596,00

10.021,00 O

0101

2.205,00

13.026,00 D

0101

1.187,00

14.213,10 O

VALE - REF. 03/2014 GERALDA FERNANDES TI
T: GPE-042014

0101

396,00

14.609,00 O

SALARIO- REF - 04/2014 GERALDA FERNANDES
TIO: GPE-29042014A
SAL REF. 04/2014 ZELIA TIT: GPE-29042014
A

0101

530,00

15.139,00 D

0101

1.186,00

16.325,00 D

VALE REF - 55/2014 GERALDA FERNANDES TIT
GPE-14 0514

0101

396,00

16.721,10 D

SAL REF. 05/2014 GERALDA FERNANDES TIT:
GPE-2 904 14
VT REF. 06/2014 GERALDA FERNANDES TIT: G
PE-2 90514
SAL REF, 05/2014 RICARDO COSTA FRANCO TI
T: GPE-290514

0101

455,00

17.176,00 O

0101

308,00

17.484,10 O

0101

2.205,00

19.609,00 D

SAL REF. 05/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE
-2905148

0101

(n

20.162,00 D

VALE REF. 06/2014 GERALDA FERNANDES TIT:
GPE-160 620 14

0101

00

20.558,00 O

w- -- -,
SIGA /CTBR400/v. 11
Hora.. : 11:44:31
LOTE/SUB/100/LINHA HISTORICO
XPARTIDA
058850001100043001 VALE REF. 06/2014 SEROSO RICARDO TIT: GB
E-16062014
27/06/14
008850001000030001 SAL REF. 06/2014 GERALDA FERNANDES TIT:
GPE-30062014
008850001000031001 SAL REF. 06/2014 RICARDO COSTA FRANCO TI
T; GPE-30062014
I08850551000032II1 SAL. REF. 06/2014 SERGIO RICARDO TIO: GP
E-30062014
10/07/14
008850051500053001 VALE REF. 07/2014 GERALDA FERNANDES TIT:
055-15 07 2 O 14
008850001000004001 VALE REF. 07/2014 SERGIO RICARDO TIT: 08
E-15072014
15/07/14
008850001000005001 SAL REF. 06/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE062014
28/07/14
008850001000011001 SAL REF - 07/2014 SERRADA FERNANDES TIO:
GPE-072014
008850001000012001 SAL REF - 07/2014 RICARDO COSTA FRANCO T
IT: GPE-S72014
008850001000013001 SAL. REF - 07/2014 SEROSO RICARDO TIT: 0
PE-072014
008850001000014001 SAL REF - 07/2014 LUCELIA MARIA TIO: 055
-072014
11/08/14
008850001000003001 VALE REF. 08/2014 GERALOA FERNANDES TIT:
GPE-082014
008850001000004001 VALE REF. 08/2014 SERGIO RICARDO TIT: GB
E-082014
25/08/14
008850001000012001 SAL REF - 08/2014 RICARDO COSTA FRANCO O
IT: GPE-08/2014A
008850001000015001 SAL REF - 08/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE
-082014
008850001001017001 SAL REF - 08/2014 GERALDA FERNANDES TIO:
GPE-082014A
008850001000018001 SAL. REF - 08/2014 SERGIO RICARDO TIT: 0
PE-082014A
26/09/14
008850001000006001 SAL 9SF - 09/2014 RICARDO COSTA FRANCO O
IT: ADM-092014
008850001000007001 SAL 9SF - 09/2014 LUCELIA MARIA TIO: 0DM
-092014
008850001000510000 SAL REF - 09/2014 GERALDA FERNANDES TIO:
ADM-092014A
008850001000011001 SAL REF - 09/2014 SER010 RICARDO TIT: AD
M-092 5140
28/10/14
008850001005001501 SAL REF - 10/2014 LUCELIA MARIA TIO: GPE
-102014
008850001000002001 SAL 9SF - 10/2014 GERALDA FERNANDES TIO:
GPE-102014A
008850001000003001 SAL REF - 10/2014 RICARDO COSTA FRANCO O
IT: GPE-102014A
008850001000004001 SAL 9SF - 10/2014 SEROSO RICARDO TIT: GB
E-102014A

3
Pagina:
DT.Ref.: 31/12/14

Partido Trabalhista Nacional
01.248.362/0001-69
RALAO ANALITICO EM REAL
DE 01/01/14 ATE 31/12/14

Emissao: 25/04115
FilC

'O

ITEM CONTA

COD CL VAL

DEBITO

CREDITO

SALDO ATUAL

600,00

21.158,00 D

0101

456,00

21.614,00 D

0101

1.875,00

23.489,00 D

0101

675,00

24.164,00 D

0101

396,00

24.560,00 D

0101

600,00

25.160,00 D

0101

824,00

25.984,00 D

0001

785,00

26.769,00 O

0101

2.205,00

28.974,00 D

0101

1.005,00

29.979,00 D

0101

1.181,00

31.160,00 D

0101

396,00

31.556,00 D

0101

600,00

32.156,00 O

0101

2.205,00

34.361,00 D

0101

1.181,00

35.542,00 D

0101

786,00

36.328,00 D

0101

1.005,00

37.333,00 D

0001

2.205,00

39.538,00 D

0101

1.182,00

40.720,00 O

0101

755,00

41.475,00 0

0101

1.005,00

42.480,00 D

0101

0.181,00

43.661,00 D

0101

44.446,00 D

0101
0101

2. 05,00

46.651,00 D

0101

1.

47.656,00 D

SIGA /CTBR400/v.11
Hora...: 11:44:32
LOTE/SIJS/DOC/LINNA
13/11/14
I08850501000001001
008850001000002001

28/11/14
008850001000005001
008850001000006001
018850001000057001
058850001000008051

12/12/14
I08855501000057001
008850501050009001

29/12/14
009850001000010001
008850001000011001
008850001000012001
508850001000013001

31/12/14
000001051000009001
Totais

TOTAL

da

Pagina:
4
DT.Ref. : 31/12/14

Partido Trabalhista Nacional
01.248.362/0001-69
RAZAO A24ALITICO EM REAL
SE 11/01/14 ATE 31/12/14

Emissao: 25/04/15
XPARTIDA

HISTORICO

Fil

1

0

ITEM CONTA

COD CL VAL

DEBITO

CREDITO

SALDO ATUAL

ARE 11/2014 GEPALDA FERNANDES TIT: GPE-1
12 014
VALE REF. 10/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP
E-112014

0101

396,00

48.052,00 D

0101

600,00

48.652,00 D

SAL ARE 11/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT
GPE-112014
SAL REF - 11/2014 LUCELIA MARIA TIO: GPE
-112014
SAL ARE - 11/2014 GERALDA FERNANDES TIT:
GPE-112014A
SAL ARE - 11/2014 SERGIO RICARDO TIT: GP
E-112S14A

0101

2.214,00

50.866,00 D

0101

1.190,00

52.056,00 D

0101

784,00

52.850,00 D

0101

1.014,00

53.864,00 D

VALE REF. 12/2014 SERGIO RICARDO TIT: AD
M-122014
VALE REF. 12/2014 GERALDA FERNANDES TIO:
GPE-122014

0101

600,00

54.464,00 D

0101

396,00

54.860,00 D

SAL ARE - 12/2014
GPE-122014A
SAL 8EF - 12/2014
II: GPE-122014A
SAL PEF - 12/2014
E-122014A
SAL REF - 12/2014
-122S14A

GERALDA FERNANDES TIT:

0101

715,00

55.575,00 O

RICARDO COSTA FRANCO T

0101

1.945,00

57.520,00 O

SERGIO RICARDO TIT: GP

0101

944,00

58.464,00 D

MARIA TIO: GPE

0101

1.144,00

59.608,00 D

LUCELIA

VALOR QUE ORA SE REGULARIA REF SALARIO 03.1.1.11.0119
Conta

0101

1.394,00

58.214,00 O

59.608,00

1.394,00

58.214,000

59.608,00

1.394,00

=>

GERAL==>

545
OD

Q

I1

Hora: 11:44:32

Partido Trabalhista Nacional
JP

81

3elele01e0102
FERIAS

2
Pagina:
DT.Ref. : 31/12/14

Partido Trabalhista Nacional
01248.362/0001-69
DE 01/01/14 ATE 31/12/14
RAZÃO ASOALITICO EM REAL

SIGA /CTBR400/v.11
HHora... 10:26:49
XPARTIOA

LOTE/ SUB/DOC/LINHA HISTOR100
OESCRICAO
CONTA
- DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1.01.01

Fil

ITEM CONTA

CREDITO

DEBITO

SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR:

- FERIAS

CONTA - 3.1.1.01.0102

C

Emissao: 25/04/15

COD CL VAL

11/02/14
0101

1.111,00

1.111,00 D

27/03/14
008850001000019501 FERIAS RICARDO COSTA FRANCO TIT: GPE-201

0101

2.636,00

3.747,00 D

31/12/14
999999000000020002 SNCEPRASNTO DO EXERCIdO

0101

008850001000005001

Totais

TOTAL

da

FERIAS GERALDA FERNANDES TIT: GPE-280214

Conta

GERAL>

>

5.1.1.01

3.747,00

3.747,00

3.747,00

3.747,00

3.747,00

OD

A33K061 606652056010
06/03/2014 16:12:23

;<P
DOC ou TED EIetrôflC0
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido

ITAU UNIBANCO SA.
341
SP - CIDADE LIDER
7908
51266
039.747.438-55
GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA

Número documento
Valor
Data transferência

30.601
1.111,00
0610312014

Autenticação SISBB

7D39A186A9CD13186

PARTIDO TRAB NACIONAL

Fk

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
efewaua com sucesso
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

06103/2014 16:07:29
06/0312014 16.12:23

83

cbcrxt hr

DOC Eletrônico

Debitado
Agencia
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (semDV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
mnafdade
Vnlor
Cota transferência

21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

ITAL) UNIBANCO S.A.
341
SP- CIDADE LIDER
7908
51266
039.747.438-55
GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
PAGAMENTO SALARIOS
1.11100
06/03/2014

mimero: 222984438.
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

br.Va2J'notica

A33H061556584252
06/03/2014 16:1'

RECIBO DE FÉRIAS
Nome do Empregado: GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
joepto.:
CTPS n ofsérie/UF: 3244/517-SP
01/03/2013 a 28/02/2014
Período aquisitivo:
10/03/2014 a 08/04/20 Período de Ab Pecuniário:
Período de gozo:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE F

Faltas não justificadas no período aquisitivo alário Contratu Salário Variável

905,00

O

Remuneração base

905,

0,00

DEMONSTRATIVO
Descontos
MARÇO - ABRIL/2014

Proventos

30

101 - Férias
103 - 1/3 de Férias
116 - Arred férias
Total Proventos (A) R$
Líquido a Receber (A-B)

fins de

905,00 652 - INSS s/ férias
301,67
0,86
1.207,53 Total Descontos (B) R$

96,53

96,53

Valor líquido por extenso:

1.111,00 (um mil, cento e onze reais)
VALOR LÍQUIDO A RECEBER:

R$ 1.111,00

Recebi de PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL a importância líquida de R$ 1.111,00 (um mil, cento e
onze reais), conforme demonstrativo acima, referente às férias.
São Paulo, 06 de Março de 2014.

Empregado

OBS: O recibo de Ferias deverá ser quitado peloempregador pelo menos 2 (dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Li

A33P281 315807981018
2810312014 13:20:18

EAIPRESA

DOC ou TED Eletrônico
Agência
Conta corrente
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPFICNPJ diferente
Autenticação SISBB
Assinada por

1193-2
21 81 0-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
33
ITAIM
214
10249496
353.791.828-36
RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO
P AGAMENTOSALARIOS
32.801
2.63600
2810312014

1RhAL StJP3I EL

86

61 4FCO9C3B1 48856
J5951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso
Transaçao efetuada com sucesso por: J4603 096JOSE MASCI DE ABREU.

2810312014 13:07:41
2810312014 13:20:18

(bb.ccitbf]

2&3f2O14

D OC Eletrônico

A33G281 257779117006
28103/2014 13:07:40

,R,
Debitado

Agência
Conta corrente
Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com D\')
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
O' CPFICNPJ diferente

1193-2
21810-3

PAR11DOTRAB NACIONAL

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
33
íAlM
214
10249496
353.791.828-36
RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO
PAGAMENTO SALARIOS
2.636,00
28103/2014

IN

87

Transação registrada corre nenden:e por insuficiência de assinaturas
nd.An.

n'Inrn 228992410

uário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

-.40

httpsIlaapi bb .com . br/aa/nocia.bb

sao0b 941 12793e8b7691

1/1

RECIBO DE FÉRIAS
STA DE FRANCO CAMARGO
Nome do Empregado: RICAR
loepto.:
CTF'S n Ofsérie/tJF: 0015500/00403-SP
11/06/2012 a 10/06/2013
Período aquisitivo:
01104/2014 a 30/0412OlfreríOdO de Ab pecuniário:
Período de gozo:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE F
Remuneração base
Faltas não justificadas no período aquisitivoalário contratu4salário Variáve

2.281,00 (

O

2.28

0,00

DEMONSTRATIVO
Descontos
ABRIL/2014

Proventos

101 - Férias
103 - 1/3 de Férias
116 - Arred férias

30

2.281,00'652 - INSS s/ férias
760,33 673 - IRRF si férias
0,19
3.041,521 Total Descontos (B) R$

Total Proventos (A) R$
Valor líquido por extenso:
Líquido a Receber (A-B)
i

R$

fins de

334,54
70,98
405,52

reais)
2.636,00 (dois mii, seiscentos e trinta e seis

VALOR LÍQUIDO A RECEBER:

R$ 2636,00

Recebi de PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL a importância líquida de R$ 2.636,00 (dois mli, seiscentos e trinta e seis reais), conforme demonstrativo acima, referente às férias.

São Paulo, 28 de Março de 2014.

Empregado

J
OBS: 0 recibo de Ferias devera ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (dois) dias antes do período de Gozo de ferias.

pLn
Trabalhista Nacional

3.1.1.01.0103

4

13° SALÁRIO

Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - tsoco ii - saia iu' Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília - DF (61) 3468.5633 / 3468.2671
Sede Administrativa -R. Jacofer 615— B. Limão -02712-070 -SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

Pagina:
2
DT.Ref. : 31/12/14

Partido Trabalhista Nacional
01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM PRAI,
DE 01/01/14 ATE 31/12/14

SIGA /CTBR400/v.11
Nora...: 11:42:21

Eznissao: 25/04/15
V5

LOTE/ SUB/DOC/LINHA NISTORICO
CONTA
3.1.1.01.01

__

Fil

C CUSTO

ITEM CONTA

COD CL VAi.

CREDITO

DEBITO

SALDO ATUAL

DESCRICAO
- DESPESAS COM PESSOAL

CONTA - 3.1.1.01.0103

- 13' SAli

C)

SALDO ANTERIOR:

21/11/14
008850001000001001

13' SALARIO 1' PARCELA GERALDA FERNAS4DE
TIT: GPE-112014A
13' SALARIO 1' PARCELA RICARDO COSTA F
NCO TIT: GPE-112014A
008850001000003001 13' SALARIO 1' PARCELA SERGIO RICARDO TI
T: GPE-112514A
008850001000004001 13' ORLANDO 1' PARCELA LUCELIA MARIA TIT
GPE-112014A
009850001000002001

04/12/14
008850001000003001

2' PARC 13' SALARIO GERALDA FERNANDES TI
T: GPE-122014G
008850001000004001 2' PARC 13' SALARIO LUCELIA MARIA TIT: G
PE-1220141,
008850001000005001 2' PARC 13' SALARIO RICARDO COSTA FRANCO
TIT: GPE-122014R
008850001000006001 2' PARC 13' SERGIO RICARDO TIT: GPE-1220
14S
Totais

TOTAL

da

Conta

GERAL

-

0101

495,00

495,00 D

0101

1.141,00

1.636,00 D

0101

438,00

2.074,00 D

0101

289,00

2.363,00 D

0101

495,00

2.858,00 O

0101

289,00

3.147,00 D

0101

1.141,00

4.288,00 D

0101

438,00

4.726,00 D

4.726,00

4.726,00 1

-

==>

->

Hora: 11:42:21

21i1112')14

DOC ou TECI Eerrc
Debado
.4gé::ca
Conta corrente
Creditado
Banca
Agência (sem DV I,
Conta corrente (com OV)
CPF
Nome favorecoo
Finalidade
Número documento
Va:or
Data transferênc

332
2:6O-3
341
BCC 3J$.
7208
sp 5:266
339.47 438-55
GERALDA FERAADES SE
CRECTO
OCNA CCR°E\T
12.C2
43500
2 1; / 11201
a

Autenticação SS3B
Ass:nada por

91
J64251 MARC:A PERE:RA CRÉ%
.43C3C9E. 3S6 .CSC: DEABPEL

2323
211 = 14 38:5305

ransaco efetuarja cm s..cesso
Transação efeLaca uom sucesso por.: . S3538 OSE u:,ASC D...

.1

.

21/11/2014

A33021 0835129974010
21/11/2014 08:47:23

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
F!nandade
valor
Data transferênc:a

193-2

21310-3
BANCO 'TAL s..

7908
SP- C:D0E LDE1
51266
039.77.438-55
GERALDA FERNANDES DE
CREDTO EM CONTA CORENTE
495,00
21/11/2014

'O'-OPFCNR

rans2çac regs1raca ccmc

1

1

92Á1
ricenze or

sce:-c:

______________________

Pendência número: 292763353.
.,iA
h4A (Lt-?AvO.

h

6120 e : soao:;ca94

1/1

eSCORO IF PAGAMENTO
1

Empreso

1

CNPJ

10101 ADMINISTRATIVOS
0/ O

No

MotriculO

000004

Ordem

FUfl000

00001

C Custo

Nome
- A1.XAS

OERAL.IA F000ANDEO 175 OLLOEIIOA

IR LIMPEZA

PROVENTOS
201 lo PARCELA 13.050.

RASES

491,00

744
1

-

10 PL BRUTO
CREDTTOCX100001-CAIXA GERAL

oslo

C00
0001000000

DESCONTOS
0.52

01240367000169

mhrm,'7014

4951 CO

RASE FIOS 13.SAL.

745 FOTO 53.SALAR0O

TUTmL
1

SIRO

LIQUIDO A RECEBER

0.00

495,00

0.00

39,00

O

ü

495,l1

2111 i/2)lo

bôc

t

Tt

Debitado
Agénc
Conta corrente
Crtado
Banco
Agancm sem
Conta comento (com DV)
CPF
Nome avorecio
Finalidade
Número cocumemo
Vaior
Data transerênCa
Autenticação SSBB
Assinada pof

13-2
34N00 SAN1O.".

33

0249496
353.7 .828-00
RCADC OCS00-\
0ANCt0
.....
-----P
.j
1 2.103
.41 00
21! 12014
D01C32CEE602
57485i .ARCA 7-ERA O5tAVO
503098 CSE ,1ASO DE ABEu

Áva

Transação efetuada com s.ctssc.
--ansaçãO efetuad a com sucassn

--. J4803C90 0033 --.sc:

-----.

'

-

-

- -

2lfl1I24

A330210835129974012
21/11/2014 08.48:09

'

Debi tado

Agen ca
Conta corrente

-

19321810-3

FARTDC TRAS \ACC

Credftado
Banco
Agênca(SemDV)
Conta corrente (com DV)

SN

\-

o..

214
10245496

CPF

353.791.326-36

Nome favorecido
Rnatdace
Vaior
Data transferênCa

21/11/2314

RCARDO COSTA FRANCO OS
Cii O Er L,\'A
1141.03

95
TransaçO çeg:Straa con.3 pence:tO no ns::f;

O

le CsSi.

Pendência número: 292760653.
Usuário: i54749-5 1 M.Ar<C ; A P ERERA CRAVO.

1/1
hps//a3p bb ccm.br/2aPiflOtr...b? ckenSesSEO6d2b167S4S(TT

L

-

C

Custo

- ADMINI 022100 5. FOR
,RICAI400 COSTA 96A550 012 COMARO
NOR

24151

M6Lr1

000006

11lflOa5

000113

201

'2014

Ol.dern

0002
013100000'.

- COC-000140010. ?.CNINI2T

Ia 67,5(16.112 13 SOL

lASSO

0120 CONTOS

LPROVRI4TOR
6.00

51245362300169

CO

NoVb11

44 07106. 00113

2 . 140, 03

TOTAL

i 3. SAL.

745 0000 23.512212615

1

1:

23
12011100 A ROCERER

CRECITOOQI 1193 -120110120120 29939-1

1,. 00

1. 111 1 03

0.00

61,26

11,0

i-i -i i i --iiii:ii--iiiiiTiiiiiiiiiiii -iiiiiiiii
CONTAI

-

-

-

71I1120i'
A331210843143762014
21/11/201408:50.05

........'

.' '.'cr

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

DOC ouTED Ee;co
Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

RTC

AE

Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV),
CPF
Nome favorecido

S. A
BANCO TAU
341
5 ?A0C SAC
763
188018
327.32'i 278-96
SEGC :CA03 C0RGES

nalidada
Número oocurnento
Valor
Data transferêflc:a

0R50T0
112.101
438,00
2:/11'2014

CONTA CORRENTE

CE4CEI 81 89838918
Autenticação SISBB
- .-----u547-951 MARCiA ?EF EiRA CRAVO
Assinada por
4803096 JOSE MSC DE ABREU
íransação e/aluada com sucesso.
OSE
MASC 06
Transação efetuaoa com sucesso cor. J4603096
.

1j

ipc
97

2111/2014 08 43:40
21011201408 50:05

2111112,--'4

A33Q210835129974008
21111/201408:46.40

•.-..,,--

DebftadO
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agéncia (sem D)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Ftnaidade
Valor
Data transferência
'9,'- CPFCNPJ

----..---.-.--------

-

1193-2
21819-3
-.-----------3S ?AuO S
763
88018
327.321.278-56
SEROlO RCAR1C RODR)CUES
C0R=3 o
CEDT orJ O'N
438,33
21/1112914

,

98
Transação registrada como cendnte oor nau

oa de css.r,a:u- so.

Pendência número: 292769083.
........
Usuar:o: J54749b1 MARO)A PoRE:RA CRAVO.

ht:/iaa.bb.Com 5r/aapjínoticiabb?tc4eflS ssao6d24b16-307

:23Cco'

Sfl..iS

125.61269 í 53&codNoCiS9454

RECI8D DA PAGAMFNT(,
0124832U00169

Eror-esa
c Cut
Matricula

NOAe

100013
C0003

S0IC

RICARDO 0000100ES

-ASDIST FONANCAI AO

Ia PARCELA 13.SAI,

3.50

431,00

OZOAR

0303

LOCI

311] 000001

BAORO

1)000014T0O

]'RO VENTOC
201

NorA,ro/2014

20101 ADMINISTRATIVO
F.PAR

1

1

744

RASA FGTS

13.SAL.

'45 FOTO 13. OA],ARIO

TOTAL PACTO

430 00

7010703 -1200

Receb i

1

438,00
30,04

TOTAL 000000200
LIQUIDO 0. R0000ER

418,00

valor acima em
-

3.00
0.00

-

-

21/11!2114 -

DÓC ou TED Eetrâtco

flnitr
133-2
Agência
Corta corrente

Creditado
Banco
' ' ''.' 1
t-yeI ILC

Conta corrente (com DV)
CFF
Nome favoremdo
Fina icade
Número documento
VaIor
Data transferênca

Autenticação SISBE
Assinada por

0!.'
CAXA 80
RCOv1 S.-C-_...LS7

104

\I\
_, v

2'2
-.

159754
529.734.529-53
WCELA MAFA TrEODOO
CREDITO EM CONTA 01RET8
12. 04
289.00
21/1'!204
ii;gti SUP9M

100

00A244C70E087A
J5474951 MARCA PEREA CRAVO
4S03C96OS5MAS0i DEABREU

a

2Y1 1/2018
2/1 1!20!4

:59

Transação efetuada co-- 5c4SSC.
Transação efetuada cor. sucesso po'.

.146030O

08E t,.IASO

414

-

2lIll1l4

A33Q210835129974O14

C

21/11/2014 08:48:59

-

E8IE.5A

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favoreddo
Finalidade
Vaior
transferénca

193-2
21S10-3

?ARTD

A \AC,O

A:>A=OC\J.-'
JAD)M 840

04

3312

189754
629.734.529-53
LJCELiA MAR:A THE000RC
SD: 0 M CuN A C0RRN
289,C0
2111,2014

______

101
Tansaçâo regstrada ccmo pena

-cA:a e assu:..c.

Pendênca número: 292760959.
Usuário: J547495 MARCiA PERERA CRAVO.

1/1

hps:IiaapJ.bb ccm.br/aaPJ/flOtCia bcken

1 CNPJ
NeveO0roíC14

Irneres
O Custo

- ACM1NISTR102VO 0 dAR
000TLIA MARIA THE090I4C
Nome

20101

l4etricu1

000011

F00000

00004

- AUXILIAR DE lIMPEZA

201 la PARCELA 13.03,1

3.50

209,00

Ordem

0004

Let1

0101300001

SARES

UE000NTOS

PROVENTOS

u11413€2000169

1

1

744 PARE FOTO 13.33,1.

0.00

299,00

1

740 FCOTS

0.00

13,12

03.SALR000

205,90

1

TOT.UL DESCONTOS

CREDITO 0043312 -CAIXA 00090M1CA F010RAL

1

LIQUIDO A.40000ER

TOTAL ERUTO

009TA013000159'S4

1

StO E1J
10220

[bb.corn .br]

121

DOC ou TED Eletrônico
Debikado
Agência
Conta corrente
Credítado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido

1193-2
21810-3

BANCO ITAU S.A.
341
SP- CIDADE LIDER
7908
51266
039.747.438-55
GERAA FERNANDES DEOLIVEIRA

Número documento
Valor
Data transferência
- C?F/CNPJ derente

120.403
49500
0411212014

Autenticação SISBB

359A13049EA74C7F3

Assinada por

PARTIDO TRAB NACIONAL

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

R --

--JN

103

0411212014 14:58:41
0411212014

Transação efetuada com sucesso.
isação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

-

2/4

bb.com .br1
Êq

DOC Eletrônico

Zebitado
crerde

Creffiada
érta (sem DV)
ta

corrente (com DV)

crre avorecO
aade
Var
Cata transferência
- CPn!CNPJ dferente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO ITAUS.A.
SP - CIDADE LIDER
7908
51266
039.747.438-55
GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
495,00
04/12/2014

Transação registrada como pendente por nSU5CênCis de assinaturasPendência número: 296546439.

A33Qo41443056722
04112/2014 14:58:

{PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP
RECIBO DE PAGAMENTO
Cod

REF 2a PARCELA 13 0
J

JCBO

Nome do Funcionário

Função

AUX LIMPEZA

o
oo

1 REFERÊNCIA 1 PROVENTOS 1 DESCONTOS
12,00
990,00
495,00
1

o

GERALDA FERNANDES OLIVEIRA
DESCRIÇÃO
203 2a Parc 13 0 salário
502 Adto ia PC 13 0 sal

SALÁRIO

105

TOTAL DE VENTOS

TOTAL DE DESC

990,00
Valor líquido

495,00
495,00
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

990.00

990,00

495.00

39.60

990.00

oo
oo
oo
o

p

bb.com .br]

04/12120:4

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente

Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF!CNPJ derente
Autenticação SISBB
Assinada por

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
104
JARDIM SAO LUIZ/SP
3312
189754
629.734.529-53
LUCELIA MARIA THEODORO
TE
120.404
28900
0411212014

1UML EWf.3 ELJT

06

8334717C76364A7D
0411212014 1459:6
0411212014 15:20:6

J5474951 ARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
nsaçao efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MACl DE ABREU

c3596c3959bb1 5df&codMenus6125,6126,612700O

3/4

t.

[bb.combr

041122014
,

Debitado
Agência
Conta corrente
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
favorec
FaIidade
Valor
Data transferência
- CPF!CNPJ diferente

DOC Eletrônico

1193-2
21 81 0-3

A33Q04144305672201
0411212014 14:59:1

PARTIDO TRAB NACIONAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
104
JARDIM SAO LUIZ/SP
3312
S1JPl0 £
189754
629.734.529-53
107
LUCELIA MARIA TREODORO 1
CREDITO EM CONTA CORRENTE
289,00
0411212014

Transação registrada como pendente por nsuflcêncIa de assniatureS.
Pendência número: 296547140.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

SEdES OZ ?SGAXSNTC

12432{CdSS
- .AES:N:s:RA-:Io P. PAR

Xovub:

ZECELIE SSSIS

ESdd3

CSS

REZE

- E.Z5:L:55 SE ::S?EzZ

7 SOE E N

E

-.SNESA

OS

3SAZ

DE EEC; E 7

3.50

3.3 SE 5

055,00

744 NAS; 5575 i 3.OAN.
SETE E'.SDLASN

099 ,EOCCOC ES 54Ç005CQ0

COTAS SAECC

CREDITS;1053312 - ESSES EdoNoE:o5 CED9EAZ

4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JI:7

1

SEEEDE

SEdOSOS

0.00
0.70

23,02

[bb.corn br]

0411212Õ'iÉ
8z

Y'

LMr5

'

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF/CNFJ diferente

BANCO SANTANDER BANESPA S.A
33
ITAIM
214
10249496
353.791.828-36
RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO
CREDITO EM CONTA CORRENTE
120.405
1.141,00
0411212014

AutenticaçâoSlSBB

C71AF02FFD180465

Assinada por

1

J5474951 MARCA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

109
0411212014 15:fD:09
04/1212014 15:20:26

Transação efetuada com sucesso.
"ransação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

414

04/12/2014

[bb.com.br]

DOC Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- CPFÍCNPJ diferente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

33
BANCO SANTAN DER BANESPA S.A.
214
ITAIM
10249496
353.791.828-36
RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO
CREDITO EM CONTA CORRENTE
1.14100
04112/2014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 296547770.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

A33004144305672201
0411212014 15:00:C

Í1
11 O

1

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.36210001-69

SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP
REF 2a PARCELA 13° SALÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO
Cod

Função

CBO

Nome do Funcionário

COORD ADM

RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO
REFERÊNCIA
12,00

DESCRIÇÃO
203 2a Parc 13 0 salário
502 Adto ia PC 13 0 sal
203Arredondl3°sal

PROVENTOS
2.281,00

DESCONTOS
1.141,00

1,00
111
oo
o
o
TOTAL DE VENTOS

TOTAL DE DESC

2.282,00
Valor líquido

1,141,00
1.141,00
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

2.281,00

2.281,00

1.140,00

91,20

2.281,00

12i21'1

1

[bb.com br]
A33K041513130116014
0411212014 15:20:26

1.

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPFÍCNPJ dferent

341
BANCO ITAU S.A.
763
S PAULO SAO MIGUEL PTA
188018
327.821.278-96
SERGIO RICARDO RODRIGUES
CREDITO EM CONTA CORRENTE
120.402
438,00
04/12/2014

Autenticação SISBB

7C8E6C0E13D1841413

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

0411212014 14:56:50
04112/2014 15:20:26

ransação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

114

04112" 014

[bb.com.br]

DOC Eletrônico

A330041443056722(
0411212014 14:56

PRESA )

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
8anCo
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido -Finalidade
Valor
Data transferência
O - CPF/CNPJ dferente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

341
BANCO ITAU S.A.
763
S PAULO SAO MIGUEL PTA
188018
327.821.278-96
SERGIO RICARDO RODRIGUES
CREDITO EM CONTA CORRENTE
43800
0411212014

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 296545265.
usuario: J34(41 MI1-CIA 1J-hIRA CRAVO.

1S&ML If

113

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
crP 01.248.36i10001-69
SEDE ADM SP: RUA )ACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - sp
•
Cod

REF 2 PARCELA 13 0 SALÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO

Nome do Funcionário

Função

CBO

ASSISTFINANC

SERGIO RICARDO RODRIGUES
DESCRIÇÃO
203 2a Parc 13 0 salário
502 Adto ia Pc 13 0 sal
203 Arredond 13 0 sal

REFERENCIA
7,00

PROVENTOS

DESCONTOS

875,00
438,00
1,00
o
4
o
o

TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

876,00
Valor líquido

438,00
438,00
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

875,00

875,00

437,00

34,96

875,00

114

Parfído Trabalhista Nacional
p

1M P

3 e 1e1001e0104

aEc.çL

E

PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco J 1 - sala 104—
nrJ2r
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília— DF (61) 3468.5633 / 3468.2671
Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424

Partido Trabalhista Nacional
01.248362/0001-69
RAZÃO ANALITICO EM REAL
DE 01/11/14 ATE 31/12/14

SIGA /CTBR400/v.D1
Hora...: 11:39:32

-

Pagina:
2
DT.Ref. 31/12/14

--

EmissaO: 25/04/15

LOTE /SOB/DOC/LINHA HISTORICO
CONTA
3.1.1.01.01

XPARTIDA

FiO

C O

ITEM CONTA

COD CL VAI

DESITO

CREDITO

SALDO ATUAL

DESCRICÃO
- DESPESAS COM PESSOAL

CONTA - 3.1.1.01.0104

- PREVIDENCIA SOCIAL

SALDO ANTERIOR:

28/01/14
008850001000012001 GPS - SER. 01/2014 MPAS TIT: GPE-012014

0101

2.136,50

2.136,50 O

24/02/14
008850001000007001

GPS -

SER. 02/2014 MPAS TIT: GPE-022014

0101

1.854,60

3.991,10 D

27/03/14
008850001000006001

GPS - SER. 03/2014 MPAS TIT: GPE-032014

0101

1.646,95

1.638,05 O

05/05/14
008850001000037001

GPS - SER. 04/2014 MPAS TIT: GPE-042014

0101

1.869,27

7.507,32 O

26/06/14
008850001000019001 GPS REF. 06/2014 MPAS TIT: GPE-30062014

0101

2.076,77

9.584,09 O

28/07/14
008850031000020051 GPS SER. 07/2014 MPAS TIT: GPE-20082014

0101

2.088,25

11.672,34 D

18/11/14
008850001000001001

GPS REF. 10/2014 MPAS TIT: ADM-102014

1101

2.088,26

13.760,60 D

19/12/14
008850001000008001
008850001000010001

GPS SER. 11/2014 MPAS TIT: GPE-112014
GPS SER. 13/2014 MPAS TIT: GPE-132014

0101
0101

2.088,25
1.712,20

15.848,95 O
17.561,05 O

GPS SER. 12/2014 MPAS TIT: GPE-122014

0101

2.088,25

19.649,30 D

19.649,30

19.649,30 D

23/12/14
008850001000008001
Totais

TOTAL

da

Conta

==>

GERAL==>

1

08/04/2015

[bb.corn.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOE5 BANCO DO BRASIL
08104/2015 AUTOATENDIMENTO
- 09.39.01
1193281193
SEGUNDA VIA
0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA:
21.810-3
CODIGO DO PAGAMENTO
COMPETENCIA
IDENTIFICADOR
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO INSS
VALOR OUTRAS ENTIDADES
VALOR ATM/JUROS/MULTA
VALOR TOTAL
DOCUMENTO: 021703
AUTENTICACAO SISBB:

2108
01/2014
1248362000169
17/02/2014
1.794,82
341,68
0,00
2.136,50

0.5E8.477.927.983.8A

117
cFWIU

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
0810412015 AUTOATENDIMENTO
- 09.39.01
1193201193
SEGUNDA VIA
0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
CODIGO DO PAGAMENTO
COMPETENCIA
IDENTIFICADOR
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO INSS
VALOR OUTRAS ENTIDADES
VALOR ATM/ JUROS/MULTA
VALOR TOTAL
DOCUMENTO: 021703
AUTENTICAo SISBB:

2100
81/2014
124.8362000169
17/02/2014
1.794,82
341,68
0,00
2.136,50

0.5E8.477.9279838

******* VIA CONTRIBUINTE

3(5

17/2/2014

[bb.conibr]

GPS - Guia da Previdência Social

Cliente
Agência do débito
Conta corrente
Opção para Pagamento

A33Q1 713529901 99(
1710212014 14:16

1193-2
21810-3 PARI-DO TRAB NACIONAL
Débito em conta corrente

Número inscrição
Código do pagamento
CorTpetêncja
Data pagamento
Valor contribuição
Valor outros
Juros/multa
Valor total

T!8L UPL

r

Tnsç re g
istrada cano cadente or insuficiência de assinaturas.
Jndência

218666650.
- .."'.
..r'rv-

número:

LrÇ/Vu

l8487c6ec28b772800&M6l25

12483620001
21
01/20
17/02/20
1.794,1
111c 1
341,1

118

H)

°'c
2.136.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

4-COMPETÊNCIA

01/2014

GUIA DA PREVIDÊNc '.00AL - GPS

5 -IDENTIFICADOR

01.248.36210001-69

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
VALOR INSS

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUS QD 06 BL K, 07
70310-500 - BRASILIA - DF

1.794,82

78-

1
2- VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) 1
i

2010212014

9- VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor

1,68

10-ATM/ MULTA E
JUROS

inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor
inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses
subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

11 - TOTAL

.136,50
12- AUTENT

WoÉNC7A SOC

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGUFC &. :IAL - ÍNSS

4-COMPETÊNCIA

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

5- IDENTIFICADOR

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUSQDO6BLK,07
70310-500 - BRASILIA - DF
2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/20 14

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS

de receita de valor
inferior ao estipulado em Resolução publicadapara
pelarecolhimento
SRP. A receita
que resultar
inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente
nosvalor
meses subseq uentes,
até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 12100

16-

101/2014
01.248.362/000169

VALOR INSS

19 VALOR DE OUTRAS
1
ENTIDADES

1.794,82

341,68

110- ATM / MULTA E
JUROS
11-TOTAL

2.136,50
12- AUTENTICAÇÃO BAliÃIA

----------------------------------------------------------------------------

ri

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente
01330 - IIOTEMA DE INFCP3IACOES BANCO 10 BRASIL
AUTOATENDIMONTO
030:
1193201193
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
41NSTEFçi0 DA DREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
NSTTTJTO NACIONAL DO SE GURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS
CLIENTE: ?ARTIDO TRA3 NACIONAL
21.210-3
AGENCIA: 1193-2 CDNTA:
2100
02/2014
1246362000169
20/03/2014
1.556,90
297,70
0,00
1.254160

DO ?-ENTO
-COMPETENC1A
IDENTICAL-OR
DO PAGAMENTO
VALOR DO INSS
'FLCN OUTRAS ENTIDADES
VALO?. ATM/JUP.OSIMULTA
VALO? TOTAL
DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACRO 51533:

-3.308.644 67F.533.821

***, VIA EMPREGADOR

51135 - SISTEMA DE INFOEÇNACOES BANCO DO BRASIL
20103í2014 AUTOATENDIMENTO
- 11.46.41
1:93201193
00
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ?SSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
W l A DA PREVIDENCIA SOCIAL - 095
CLIENTE: PARTIDO T?AB NACIONAL
CoD:Go DC PAGAMENTO

2100
02/2014
1248362000169
20/03/2014
1 55 6, 90
297,70
0,00
1.834,60

IDENTICADOR
DATA DO PAGAMENTO
?AL0R DO 1N35

VALO?. OUTRAS ENTIDADES
VALOR ATM/JJROS/MtJLTA
VALOR TOTAL

DOCUMENTO: 032003
AJTENTICACAO SISSE:

33C2.644.67E.5D5.821

VIA CONTRIBUINTE

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

-- 2010312014 11:42:07

2010312014 11:46:56

20/31Z4

corn1x]

GPS - Guia da Previdência Social

A336201125638938017
2010312014 11:42:07

Cliente

Agência do débito
Conta corrente
Opção para pagamento

1193-2
21810-3 PARIDO IRAB NACIONAL
Débito em conta corrente

nero fflscnção
Código do pagaflento
Conetência
Data paganento
Valor contribuição
Valor outros
Juroslrrulta

Valor total

1248362000189
2100
02/2014
2010312014

1
297,70
jpç

flEfltLj

oco

/ 15460

121/ d
Transação registrada corra pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 226826939.
Usuário: J5474951 MARIA PERERA CRAVO.

/

itt

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
1-NOMEOU fl Ã5CALÍENDEREÇOÍTELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUSQDO6BLK,07
70310-500 - BRASILIA - DF

- CÓDIGO DE PAGAMENTO

t2100

4 COMPETÊNCIA

02/2014

5 - IDENTIFICADOR

01.248.36210001-69
1.556,90

6-VALOR INSS
7
8-

(Uso exclusivo do INSS)
ix
o

1

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

20/03/2014

ATENÇÃO: É vedada a uti6zação de GPS para recolhimento de receita de valor
inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor
inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses
subsequentes, até que o total seja Igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10- ATM / MULTA E

JUROS

297,70

1RM JPI
122

11-TOTAL

kEn

o

1

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 COMPETÊNCIA

0212014

5- IDENTIFICADOR

01.248.36210001-69

6- VALOR INSS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL 1 ENDEREÇO! TELEFONE
1 •WT1DO TRABALHISTA NACIONAL!
SAIJSQDO6BLK,07
70310-500 - BRASILIA - DF

1.556,90

7
8-

2 vENeIr1ENTe
20/03/ 2014
(Uso exclusivo do INSS)

j

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor

inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor
inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos
meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

297,70

10 ATM / MULTA E

JUROS
1.854,60

11 - TOTAL
12- AUTENTICAÇAO BANCARIA

/
Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente
SISBB - SISTEMA DE INFORUIACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO
14/04/2014 - 16.19.29
1193201193
0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE:
AGENCIA:

PARTIDO TRAB NACIONAL
1193-2 CONTA:

21.810-3

CODIGO DO PAGAMENTO
COMPETENCIA
IDENTICADOR
DA
• 1A CO PAGAMENTO
VALOR DO INSS
VALOR OUTRAS ENTIDADES
VALOR F.TM/JUROS/MULTA
VALOR TOTAL
DOCUMENTO: 041404
AUTENTICACEO SISBB:

TC4.1 pÇJ3

123

2100
03/2014
1218362000169
14/04/2014
1.383,87
263,08
0,00
1.646,95

4.DFO.175.A90.1EE.259

VIA EMPREGADOR

516DB - SISTEMA DE INFODMACOES BANCO DO DPASIL
14/01/2014 AFJTOATENDIMENTO
- 16.19.29
1193201193
0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTELICIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GULA DA PPEVTDENCTP. SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
CODIGO DO PAGAMENTO
COMPETENCIA
IDENTICADOR
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO I[SS
VALOR OUTRAS ENTIDADES
VALOR ATM/JtJROS/M ÍJLTA
VALOR TOTAL
DOCUMENTO: 011404
AUTENTICACAO 513DB:

2100
03/2014
7248362000169
14/04/2014
1.383,27
263,08
0,00
1.646,95

11.DF0.175.A90.IEE259

VIA CONTRIBUINTE **k****

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

1410412014 16:13:10
1410412014 16:19:40

O

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4- COMPETÊNCIA

03/2014

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

5-IDENTIFICADOR

01.248.362/0001-69

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

1.383,87

6 - VALOR INSS

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUSQDO6BLK,07
70310-500 - BRASILIA - DF

7
8-

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

1

9-VALORDEOUTRAS
ENTIDADES

20/04/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor

3 08
1

10 ATM/MULTA E
JUROS

inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor
inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses
subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

124

).4695

11-TOTAL

12- AUÍENTICAÇAO BANCARIA

---------------------------------------

PlsvsutwcL4 50cZ4a

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4-COMPETÊNCIA

03/2014

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

5-IDENTIFICADOR

01.248.362/0001-69

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUSQDO6BLK,07
70310-500 - BRASILIA - DF

6- VALOR INSS

1.383,87

7

82-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2014
J

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor
inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor
inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos
meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

263,08

10 ATM/ MULTA E
JUROS

1.646,95

11-TOTAL
12- AUTENTICAÇAO BANCARIA

Pagamento de convêfliOSItÍtulo s com débito em conta corrente
-

SISTEMA DE INFORMACCES NANCO DO BRASIL
- 05.96.16
AJTCATENDINENTL
000 2

2//05/2004 -

/00:193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
v1DENC1A E ASSI5TAOC:A SOCIAL
y .LVI'E/:O OA p
ESTITUTC NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
pPIVI oioNCl2 NcC:Ai ou /2
O TflTF/:
AGENCl2O

PARTI DO oRA? NACIONAL
2l
1932 CONTA:

.910-3

0.572,93
296134
0 ,00

:.869,27

DOCUMENTO: 052005
AU"UflTCACA0 STS}9B:

'

125

2100
24/2014
1246362000169
20/05/2014

COLIGO DO PAGAMENTO
CONRETENCIA
::EMTOAJOR
DATA DO pAGAMENTO
VAIO? CO IMSS
TALOR OCORAS ENT:DADES
VAL O R COM/JUROS/MULTA
VALOR TOTAL

2.TRN.A2N. 303.020.484

VIA EMPRE2000R

A/SE? - SISTEMA LA IN}/DRNAOCES MANCO DO ERASI0
- 15.46.18
AUTDATANDIMNT3
20/05/2004 0022
2/21V 93
COMPROVANTE O? PAGROIFINTO
MINIATELIO DA PREVIDENCIA E ASSISTEOICIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gu:A DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO ORA? NACIONAL
2100
04/2014
1248362000169
20/05/2014
1.572, 93

COLIGO DO PAGAI'IENTO
CDA5ETENCIA
IDENTICADOR
DATA 20 PAGAMENTO
VALOR DO INSS
OH/NAS FIN/V)ADES
?ALOR ?T M,'JURCS/MLLT?
JAT.,DP TOTAL
DOCUMENTO: 052005
A:'TEI4T:CACAO sISBO:

296,31
0,00
0.862,77

2.13E.A2E.3C9.020.4B

CDNTRI?UTNTE

Assinada por

15474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada co- sucesso.
—3096JE MASCI DE ABREU.
Transação efetuada com sucesso por.

2010512014 15:40:59
2010512014 15:46:23

b.cbr]
14

A33V201525296883018

GPS - Guia da Previdência Social
MPAJ
Cliente
Agência do débito
Conta corrente
Opção para pagamento

1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB .jACIQNAL
Débito em conta corrente

Nun rO inscrição
Código do pagamento
Competência
Data pagamento
Valor contribuição
Valor OUtrOS
Juros/ita
Valor total
Transação registrada corro pendente por i nsuficiência de assinaturas.
Pendência número: 243062584.
PEREIRA CRAVO.

1248362000169
2100
0412014
20/05/2014
1.572,93
296,34
0 00
9,27
1'BÂL EUP

126

3_CóDIGODEPAGAMENTo 2100
MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

1

04/2014

4 COMPETÊNCIA

01.248.362/0001-69
- IDENTIFICADOR
socz.4i. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
ppv1DtNCM
1.572,93
6- VALOR INSS
NOMEOU
RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO /TELEFONE
1PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUSQD O6BK
L
, 07
70310-500 - BRASIUA - DF

I

VENCIMEN TO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2014

7
8296,34

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

____

ação de GPS para recolhimento de receita de va
lor
AT ENÇAO É vedada a utiliz
inferior ao estipulado em Resolução publicada
pela
SRP. A receita
que resultar
importância
correspondente
n
1 inferior deverá ser adicionada à contribuição OU
11-TOTAL
subsequentes, até que o total seja igualou superi0r ao valor mínimo fixado.

. 69,'
4
12 - AUTENTICAÇ ÃO E AN

pvWÉNc5A50

3-CóDIGO DE PAGAMENTO

2100

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -

4COMPETÊNCIA

04/20 14

GUIA DA PREVI DENCIA SOCIAL

5 IDENTIFICADOS

01.248.36 2/0001-69

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDER EÇO T
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUS QD 06 BL K, 07
70310-500 - BRASILIA - DF
ui 2VENCIMENT0
Ei (Uso exclusivo do INSS)
ca

/

ELEFONE

20/05/2014

6-VALOR INSS

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

296,34

10 A
JUROS
GPS para recolh ento de re ta de valor
a utiliza çào publicada
rvalor
pela SRP. A receita que resulta
inferior ao estipulado em ResolU contribuição ou importância correspondente
inferior deverá ser adicionada a total seja igual ou superior
11
er ao valor mínimo fixado. -TOTAL
meses subsequentes ; até que o

vedada
ATENÇÃO: É

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

-----------------------------------x ..... ---- .----------.........

Pagamento de convêniosltítUloS com débito em conta corrente
s:SBB - SISTEViA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 11.47.48
AUTOATENDIMENTO
15/07/2014 0003
1:93201193
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
N1NISTERIO .OA PRILVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITDTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO TEAB NACIONAL
21.813-3
AGENCIA: 1193-2 CONTA:

128 1

210,0
06/2014
1245362000169
:5/07/2014
1.744,55
332, 22
0,30
2.076,7

C--DIGO DO PAGAMENTO
COPiPETERCIA
:CENTICADOR
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO I NSS
VALOR OUTRAS ENTIDADES
VALOR ATM/JUROSIMULTA
VALOR TOTAL
071502
000UEENTO
Au'lEnT:cscAO SISk3B:

SUPtOt

:.. 768.' 83.935.,kSD.5F2

VIA EMPREGA--0R

S1SB - SISTEPIA DE INFORNACCES BANCO DO BRASIL
- 11.47.48
AUTOATENDIMENTO
15/37/2014 0003
II 95201193
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
NINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTDO TRAB NACIONAL
2103
06/2 014
1248362000169
15/07/2014
1.744,55
332,22
0,00
2.076,77

CODIGO DO PAGAMENTO
COMPETENCIA
IOENTICADOR
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DC INSS
"ALOR CUTRAS ENTIDADES
VALOR ATM/JUROS/MULTA
VALOR TOTAL
DOCUMENTO: 071502
ÃUTES1TICACAO S1583:

1.768.183.SILA5D.5F2

VIA CONTRIBUINTE

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

1b1U(IZU14 ii:j,:o

1510712014 11:48:00

[bb.ccin.br]

15I7/14

GPS - Guia da Previdência Social

A33J151129631238008
1510712014 11:37:24

EMPRESA
Çliente

Kgência do débito
Çonta corrente
Qpção para pagamento

1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
Débito em conta corrente

úrrro inscrição
Q5digo do pagamento
on-petência
pata pagamento
V?Ior contribuição
Valor outros
Juros/rrulta
Valor total

1248362000169
2100
0612014
1510712014
1.744,55
332,22
0,00
sugUOjç'
O 6,77

129

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 257671996.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

1/1

4
.^
r

4

wC

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVENCIA S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -

13-CÓDIGODE
PAGAMENTO
14-COMPETÊNCIA

GPS

1 -NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CNPJ 01.248.36210001-69
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
AC SRTVS 701 TORRE 1 SALA 422

2100
Ii.

0612014

i

5-ID ENT IFICADOR

01.248.36210001- 6 9

6- VALOR DOINSS

1.744,55

BRASILIA DF

-

CEP 7034000
1-

2

2- VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

La

ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS p ara recolhimento de receita de valor irior ao

1-

z
o

18/07/2014

19-VALOR OUTRAS1
l ENT IDAD ES
it

1

- ATM/MTA E
JUROS
estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor iniior deverá ser
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o 1
- TOTAL
111
total s ej a igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2.076,7'7
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

3-CÓDIGODE
PAGAMENTO

SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

0612014

4 - COMPETÊNCIA

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
1

2100

LENTIFICADOR

101.248.362/0001 69]
1.744

I 6-VALORDOINSS

CNPJ 01248.362!0001-69
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
AC SRTVS 701 TORRE 1 SALA 422
BRASILIA DF

8_

CEP 70340-000

w

1-

2

2- VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

18/07/20

ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de reta de valor inrior ao
1-

z
o
o

9-VALOR OUTRAS
ENTIDADES

14

estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor infrior deverá seadicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o
total sa igual ou superior ao valor mínimo fixado.

tio - ATMTA E
JUROS
1

-

TOTAL

1
1

332,221
o,00l
2.o7677i
AUTENTICAÇÃO BANCARIA

00
2-5.
e

A33K201 050543154012
2010812014 10:55:22

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 10.55.17
AUTOATENDIMENTO
20/08/2014 0002
1193201193
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

RiP0 flE/T*

131/

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
21.810-3
AGENCIA: 1193-2 CONTA:
2100
07/2014
1248362000169
20/08/2014
1.754,12
334,13
0,00
2.088,25

CODIGO DD PAGAMENTO
COMPETENCIA
IDENTICADOR
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO INSS
VALOR OUTRAS ENTIDADES
VALOR ATM/JUROS/MULTA
VALOR TOTAL
DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB:

F.B76.9E1.9C5.BOD.4D6

******** VIA EMPREGADOR *******

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 10.55.17
AUTOATENDIMENTO
20/08/2014 0002
1193201193
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
2100
07/2014
1248362000169
20/08/2014
1.754,12
334,13
0,00
2.088,25

CODIGO DO PAGAMENTO
COMPETENCIA
IDENTICADOR
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO INSS
VALOR OUTRAS ENTIDADES
VALOR ATM/JUROS/MULTA
VALOR TOTAL
DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB:

F.B76.9EL9C5.000.4D6

VIA CONTRIBUINTE

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

TransaQão efetuada com sucesso.
Transa3o efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

2010812014 10:51:31
2010812014 10:55:22

C

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS

.
PRVID(NCL4 SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUSQDO6 Bi- K,07
70310-500 - BRASILIA - DF

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4-COMPETÊNCIA

07/2014

5-IDENTIFICADOR

01.248.362/0001-69
1.754,12

6- VALOR INSS
7

82- VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

1

20/08/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento dê receita de valor

inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor
inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses
subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.
-

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

334,13

10 ATM / MULTA E
JUROS
Ifi ffim
— Mam

11-TOTAL

8,25

12-

x -------------------------- - ----------------------------------------------------------------.
U1
•U
•

PUEVIDtNCL4 SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4-COMPETÊNCIA

07/2014

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

5-IDENTIFICADOR

01.248.362/0001-69

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUSQDO6 Bi- K,07
70310-500 - BRASILIA - DF

6- VALOR INSS

1.754,12

7

8si
12

1z

Q

a
ík

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

1

20/08/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor

inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor
inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos
meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

334,13

10- ATM/MULTA E
JUROS

2.088,25

11-TOTAL
1 k - AU 1 LN 1 IUAI,,AL) bP,1'JUP,111P,

[bbcom.br}

181 ;1/2014

A33K1 81521036253013
18/11/2014 15:37:18
E

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 15.37.19
AUTOATENDIMENTO
18/11/2814 0002
1193281193
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tu~ 5UP30R

133

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
21.810-3
AGENCIA: 1193-2 CONTA:
2100
10/2014
1248362800169
18/11/2014
1.754,12
334,14
0,08
2.088,26

CODIGO DO PAGAMENTO
COMPETENCIA
IDENTICADOR
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO INSS
VALOR OUTRAS ENTIDADES
JALOR ATM/JURDS/MULTA
VALOR TOTAL
DOCUMENTO: 111881
AUTENTICACAO SISBB:

0.135A.E0F.941.470.068

VIA EMPREGADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 15.37.19
AUTOATENDIMENTO
18/1112014 0002
1193281193
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
2100
10/2014
1248362000169
18/11/2014
1.754,12
334,14
0,00
2.088,26

')DIGO DO PAGAMENTO
)MPETENCIA
IDENTICADOR
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO INSS
VALOR OUTRAS ENTIDADES
VALOR ATM/JUROS/MULTA
VALOR TOTAL
DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB:

0.85A.E8F.941.470.068

******** VIA CONTRIBUINTE
Assinada por

18/11/2014 15:34:16
18/11/2014 15:37:18

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

14c0f70c2caa9&COdMeflUS6125,6126,6127&C0dN0Cía168lS

1/1

[bb.com .br]

18111/2014

r
EMPtsA .

1

Cliente
Agência do débito
Conta corrente
Opção para pagamento

A336181515159744012
18/11/201415:34:16

GPS - Guia da Previdência Social

1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
- Débito em conta corrente
1248362000169
2100
10/2014
18/11/2014
1.754,12
334,14
0,00

Número inscrição
Código do pagamento
Competência
Data pagamento
Valor contribuição
Valor outros
Juros/multa
Valor total

TP&L TR

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

rk

a

134

Pendência número: 291853138.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

https://aapj.bb.com br!aa,noficia bb?tokenSessaoe9C1b99dd3233ede9061337b27267865&COdMe s=6125,6126,617

Noua= 16819

1/1

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTiTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
agem

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4-COMPETÊNCIA

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIA L - GPS -

,

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO! TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUSQDO6BLK,07
70310-500 - BRASILIA - DF

IDEN11F1CADOR

10/20 14
01.248.36210001-69
1.754,12

6-VALOR INSS
7
8-

2-VENCIM ENTO
(Uso exclusivo do INSS)

1

20/11/2014

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor
ATENÇÃO:
inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES
10- ATM / MULTA E
JUROS

334,14
________________

135

1

inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses
subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor
mínimo fixado.
11-TOTAL
12- AUTENTICAÇÃO BANCARIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL! ENDEREÇO! TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUSQDO6BLK,07
70310-500 - BRASILIA - DF

2- VÉNCIMENTO
(Uso exclusivo(

.

20/11/2014

- ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor
inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor
Inferior deverá ser adicionada à contribuição ou Importância correspondente nos
meses subsequentes, até que o total seja Igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4-COMPETÊNCIA

1012014

5-IDENTIFICADOR

01.248.36210001-69
1.754,12

6- VALOR INSS
7
89- VALOR DEOUTRAS
ENTIDADES

334,14

lO - ATM / MULTA E
JUROS
2.088,26

11-TOTAL
- AUTENTICACÃO BANCÁRIA

x---------------------------------------------------------------

-

[bb.com .brl

19/1212014

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORM.ACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO
- 09.49.08
19/1212014 1193201193
0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA:
21.810-3
CODIGO DO PAGAMENTO
COMPETENCIA
IDENTICADOR
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO INSS
VALOR OUTRAS ENTIDADES
VALOR ATM/JUROS/MULTA
VALOR TOTAL

2100
11/2014
1248362000169
19/12/2014
1.754,12
334,13
0,00
2.088,25

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAD SISBB:

IRBIM 5UPl

IL

0.ABC.7FE.384.M741E

**** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO
19/12/2014 - 09.49.08
1193201193
0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
CODIGO DO PAGAMENTO
COMPETENCIA
IDENTICADOR
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO INSS
\LOR OUTRAS ENTIDADES
,LOR ATM/JUROS/MULTA
vALOR TOTAL

2100
1112811
1248362000169
19/12/2014
1.754,12
334,13
0,00
2.088.25

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB:

0.ABC. 7FE.384.4A7.A1E

VIA CONTRIBUINTE ***"****

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

19/1212014 09:45:11
19/12/2014 09:49:08

Transação efetuada com sucesso.
rransação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

https://aa .bb.com.br/aapj/horne.bb?tokenSssao = 4b838e429e7d6e25oc305b7b52536lBc

314

19/12/2014

[bbcom br}

GPS - Guia da Previdência Social

A336190933350100010
19!12'2014 09:45:11

EMPRE
Cliente

Agência do débito
Conta corrente
Opção para pagamento

1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
Débito em conta corrente

Número inscrição
Código do pagamento
Competência
Data pagamento
Valor contribuição
Valor outros
Juros/multa
Valor total
Transação registrada como pendente por insuficiência do assnatLros.

1248362000169
2100
11/2014
19/12/2014
1.754,12
334,13
000
aEITcs'LI2.088,25

137

Pendência número: 301485154.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

1/1

'T

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTÍtUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO 1 TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUSQDO6BLK,07
70310-500 - BRASILIA - DF

- CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4- COMPETÊNCIA

11/2014

5-IDENTIFICADOR

01.248.362/0001-69
1.754,12

6- VALOR INSS

7
8-

2- VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

2011212014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor
inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor

inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses
subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PR1NaA saa

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUSQDO6BLK,07
70310-500 - BRASILIA - DF

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES
10- ATM / MULTA E
JUROS

334,13
EUJIC

1(.L

r

138

11 -TOTAL

3- CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4-COMPETÊNCIA

11/2014

5- IDENTIFICADOR

01.248.36210001-69

6- VALOR INSS

1.754,12

78-

1
2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) j

20/12/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor

inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor
inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos
meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

9- VALOR DEOUTRAS
ENTIDADES

334,13

10- ATM / MULTA E
JUROS
11-TOTAL

2.088,25

[bb.com .br]

14/1212014 •

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 09.49.09
AUTOATENDIMENTO
19/12/2014 0004
1193201193
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
21.810-3
AGENCIA: 1193-2 CONTA:
CODIGO DO PAGAMENTO
COMPETENCIA
IDENTICADOR
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO INSS
VALOR OUTRAS ENTIDADES
VALOR ATM/JUROS/MULTA
VALOR TOTAL
CUMENTO: 121904
TENTICACAO SISBB:

--

2100
1312014
1248362000169
19/12/2014
1.438,24
273,96
0,00
1.712,20

0.70A.3BD.C89.DF7.AC9

******** VIA EMPREGADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 09.49.09
AUTOATENDIMENTO
19/12/2814 0004
1193201193
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
2100
13/2014
1248362000169
19/12/2014
1.438,24
273,96
0,00

CODIGO DO PAGAMENTO
COMPETENCIA
IDENTICADOR
DATA DO PAGAMENTO
'OR DO INSS
OR OUTRAS ENTIDADES
VALOR ATM!I1IJROS/MULTA
VALOR TOTAL
DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB:

:E

0.70A3BD.C89.DF7.AC9

******** VIA CONTRIBUINTE

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

1911212014 09:46:05
19112/2014 09:49:08

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

https://aapj.bb.COm .br/aapj/home.bbROkenSeSSa4b838270250c605b7b52GGC

414

[bb.com br]

19/1 2/201

GPS - Guia da Previdência Social

A336190933350100013
1911212014 09:46:05

1
Cliente
Agência do débito
Conta corrente
Opção para pagamento

1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
Débito em conta corrente

Número inscrição
Código do pagamento
Competência
Data pagamento
Valor contribuição
Valor outros
Juros/multa
Valor total
Transação registrada como pendente po rinsuficênma de ess;'atureS
ni,mrr 301486254
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

Dn16n,

1248362000169
2100
13/2014
19/12/2014
1.438,24
273,96
0,00
jf.71 2,20
JPO riEl

140

3- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
Ir,
pjpic

soc'

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

4COMPETÊNCIA

1312014

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

5-IDENTIFICADOR

01.248.362/000169
1.438,24

6 - VALOR INSS

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUS QD 06 BL K, 07
70310-500 - BRASILIA - DF
20/12/ 2014

2- VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utitização de GPS para recolhimento de receita de valor

inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor
inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses
subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

789 VALOR DEOUTRAS
ENTIDADES

273,96

1

10- ATM/MULTA E
JUROS

UhL

141442

ft

11-TOTAL

12- AUTENTICAÇÃO BAN

•1

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
p

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

niirsIczI mw GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
1 - NOMEOU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SAUS QD 06 BL K, 07
70310-500 - BRASILIA - DF
[IENCIMENTO
51 (Uso exclusivo do INSS)

2011212014

ATENÇÃO: E vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor

inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor
inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos
meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

4- COMPETÊNCIA

13/2014

5- IDENTIFICADOR

01.248.362/00016

6-VALOR INSS

1.438,4

789- VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

273,96

10- ATM / MULTA E
JUROS

1.7120

11-TOTAL
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Partido Trabalhista Nacional
p

iIL 5UPE3R EL

3.1.1.01.0105

E

FGTS

Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - 13 toco .11 - saia w'+ (61) 3468.5633 / 3468.2671
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília— DF
Sede Administrativa— R. Jacofer 615 - B. Limão- 02712-070 -SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

-

- --

SIGA /CTBR401/v.11
Hora... 11:14:35

2
Pagina:
DT.Ref. : 31/12/14

Partido Trabalhista Nacional
01.248.362/0001-69
P.AZAO AS8ALITICO EM REAL
DE 01/01/14 ATE 31/12/14

Ea,.issao: 25104/15
XPAItTIDA

LOTE/ SUB/ DOC /LINHA NIS000ICO
CONTA
3.1.1.01.01

Fil

C Ct

ITEM CONTA

COO CL VAI

DEBITO

CREDITO

SALDO ATUAL

DESCRI cÃO
- DESPESAS COM PESSOAL

CONTA - 3.1.1.01.0105

FGTS

SALDO ANTERIOR:

28/01/14
008850001000014001

FOTO - REF. 01/2014 CAIXA TIT: GPE-01201

0101

471,28

471,28 D

27/02/14
008850001000002001

FGTS - REF. 02/2014 CAIXA TIT: GPE-02201

0101

410,61

881,89 O

27/03/14
008850001000008001

FOTO - REF. 03/2014 CAIXA TIT: GPE-03201

0101

362,88

1.244,77 D

05/05/14
008850011010038001

FGTS - P00. 04/2014 CAIXA TIT: GPE-04201

0101

408,74

1.653,51 D

26/05/14
008850011I00040001

FGTS RESCISORIO CAIXA TIT: ADM-260514

0101

351,67

2.005,18 O

30/05/14
008850001000016001

FGTS P00. 05/2014 CAIXA TIT: GPE-060614

0101

305,68

2.310,86 D

FGTS - REF. 06/2014 CAIXA TIT: GPE-30062
014

0101

458,24

2.769,10 D

FGTS - P00. 07/2014 CAIXA TIT: ADM-07082
014

0101

460,88

3.229,98 D

25/08/14
008850001000023001

FGTS - REF. 08/2014 CAIXA TIT: GPE-5761

0101

460,88

3.690,86 O

26/09/14
008850001000025001

FGTS - REF. 09/2014 CAIXA TIT: 000-09201

0101

458,24

4.149,10 D

23/12/14
008850001000009001

FGTS - 850. 12/2014 CAIXA TIT: GPE-12201

0101

649,72

4.798,82 O

26/06/14
008850001000018001

28/07/14
008850001000003001

31/12/14
999999000000020005 ENCERRAMENTO 00 EXERCICIO
Totais

TOTAL

da

Conta

5.1.1.01

4.798,82

0101

=>
4.798,82

4.798,82

4.798,82

4.798,82

GERAL>

W

iN

to

Pagamento de outros convênios
•.EISTSNA DE INFOR8jACOES BANCO DO SAN:
.
16.52.39
AUTO_ATENDIMENTO
01/0212014
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CENT3: PARTIDO TRAS NACIONAL
CONTA:
AGENCIA: 1.91-2
2F e tJAX0 POR: JOSE NASCI DE ABREU

CnvaniO FGTS.
CcI'D de Baroas
..

EEC

21.810-1

ACAO GR?

S540000002C756505C 80 - 0

pajsm.er:tO

c3':PNTENIA
0:0100 NECOL:4:MENTO
VENCIMENTC
VALOR DiOPOSITO

'rota:

i*t

712201731803
12433620031-6
03/02/2014
6124836/0001-69
31/2614
1:5
07/02/2314
471,28
471,28

está CU]C1tC a ava:.:eçao
ic
aeurança
e
será
pi.oceseade
após
comprovante definitivo somente seta emitido
aRUitaCeQ.
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

ac

144 /

)aa4me000 aae:.ddc'.
iOStB Cr7005Ç&C

Assinada por

supç

16:37:13
0310212014 16:52:42
0310212014

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2014 - 09:23:08

ÍÉ

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO

SOCIAL/NOME

(0011)34889410

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
OSREMUNERAÇAO

04-SIMPLES

03-FPAS

08-CÓD RECOLHIMENTO

09-ID RECOLHIMENTO

07-ALI000TA FGTS

11 COMPETENCIA

12 O

5 .891, 00

1

515

06T0E TRABALHADORES

10 INSCRIÇAO/TIPO( 8 )

248.362/000169

115

7/02/

01/2014

017980-9

471,28

0,00

471,28

13-

15-TOTAL A RECOLHER

14-ENCARGOS

DEPOSITO CONTRIB SOCIAL

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA

43

07/02/2014**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

712801791403 207565050800 124836200016^

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2014 - 09:23:08

GFIP - SEFIP 8.40

o 1-RÀZAO SOCIAL/NOME

(0011)34889 410
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
REMUNERAÇAO

04-SIMPLES

06TDE T:ADORES
U
:: ::

10-INSCRIÇÃO/TIPO(

::1:::RE::IME O

17980-9

O

0h/2014

8.362/000169

VALIDADE

07/02/2014

5-rorAL A RECOLHER

471,2

0,00
- **VALOK S I ,iD

o000 O 43 712

1

'791403 20'756505080 0

12 483620 0016

111 1 111 111111 1 1111 1 1 11 11 1 ^,11 11111111111

-

ffl/7fl14**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]

25i2014

oEmissão de comprovantes

A33K2508431 69534007
2510612014 08:53:12

EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO Do BRASIL
AUTOATENDIMENTO
- 08.53.11
25/06/2014 1193201193
SEGUNDA VIA
0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2 CONTA:
21.810-3
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras
85800000004-6
10610179140-8
30756605080-0
12483620001-6
Data do pagamento
06/03/2014
CNPJ/CEI
01248362/0001-69
COMPETENCIA
02/2014
CODIGO RECOLHIMENTO
115
VENCIMENTO
07/03/2014
VALOR DEPOSITO
410,61
Valor Total
410,61
DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB:

146 1'

F.6B8.70F.55D.AF5.43B

Transação efetuada com sucesso por: J5474951 MPRCIA PEREIRA CRAVO.

111

bb.con.br]

3;2,^ 14

A33H061 556584252'
06/0312014 16.QC.0

Pagamentos com código de barras

Cliente
Agência
Conta corrente

1193-2 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Código de barras digitado
Data pagamento
Ly documento

858000000046 106101791408 307566050800 124836200016
06/03/2014
41 0,b1

P. ^;! dên,,;ia número: 222985298.
j'LIário:

J5474951 MARCLA PERORA CRAVO.

16819

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2014 - 10:08:46
GFIP - SEFIP 8.40
02-DOO/TELEFONE

01-zzÂo SOCIAL/NOME

(0011)34889410

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

07-ALÍQUOTA FGTS

8

4

5.132,72

1

515

106-QTDE TRABALHADORES

05-REMUNERAÇÃO

04-SIMPLES

03-FPAS

L 5.441

08-CÓD RECOLHIMENTO

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

115

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

15-TOTAL A RECOLHER

14-ENCARGOS

PÓSITO CONTRIS SOCIAL

148

07/03/2014

02/2014

01.248.362/0001-69

410,61

0,00

410,61

11ZCL

12-DATA DE VALIDADE !

li-COMPETÊNCIA

**VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/03/201"

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000046 106101791408 307566050800 124836200016

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2014 - 10:08:46
GFIP - SEFIP 8.40
02-DOO/TELEFONE

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

(0011)34889410

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

515
08-C6D RECOLHIMENTO

115

06-QTDE TRABALHADORES

OS-REMUNERAÇÃO

04-SIMPLES

03-FRAS

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

15-TOTAL A RECOLHER

0,00

**VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA

858000000046 106101791408 307566050800 124836200016

07/03/2014

02/2014

14-ENCARGOS

410,61

IHI I1 11

12-DATA DE VALIDADE

11-COMPETÊNCIA

01.248.362/0001-69

13-DEPÓSITO CONTRIS SOCIAL

8

4

5.132,72

1

07-ALIQUOTA FGTS

410,61
U//U3/ZUI4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A336071445296954012
07/04/2014 14:51:11

Pagamento de outros COflvÔfliOs
S:SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BAiCO DO ERA-37--AUTO-RTEODJMÊTO
14.51.08

07/04/2014 1193201193

COI4PROVANOF DE AGENDANANTO
CLIEIITE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCiA: 1193-2
CONTA:
EFETUADO POR: JOSE NASCI DE ABPErJ

21.51Q-3

CGnven±c fr'GTS ARRECAOP.CAO ORE

Codigo de Barras

8590Íj30DíjrJ3_5
40756705080-0

628601791 40_3
12483520001-6

Dara do pagamento
07/04/2004
COPO/TE?
COMPETENCIA
03/2015
COO 100 1EC0134 110 DO
115
VENCIMENTO
C- 7 04/201.4
VALOR DEPOSITO
362,88
Valor Total
352,88
Pagamento agendado.
Atenção: EsL tra3açào estE suiettnj a avajjaçç
de segurança e será p r00 0 45arja aPós ar:00 Ice.
O Comp rovante def?ri±çp somente seca emitido
aPos a quIecao.

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

0710412014 14:45:05
07/04/2014 14:51:11

7f4J201,

[bbconibr]

Pagamentos com código de barras

A33D071439277665007
0710412014 14:45:05

Cliente

Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor docunEnto

858000000038 628801791403407567050800 124836200016
07/04/2014
362,88

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 231379906.
Usuário: J5474951 MARCLA. PEREIRA CRAVO.

150
efWijo

111

r T5
f13
D

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/03/2014 - 15:40:36

D

GFIP - SEFIP 8.40

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME
O2-DDD/TEjEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
(0011)34889410
03-FPAS

04-SIMPLES

515

-

05-REMUNERAÇÃO

1

O-oóo RECOLHIMENTO

4.536,00

09-ID RECOLHIMENTO

115

06-QTDE TRABALHADORES

10-INSCRIÇÀO/TIpO( 8 )

017980-9

3
11-COMPETÊNCIA

01.248.362/0001_69

13-DEPÕSITO +CONTRIB SOCIAL

07-ALÍQUOTA FGTS

-DATA o.5AiID

03/2014

14-ENCARGOS

042

j

15-TOTAL A RECOLHER

362,88

0,00

362,88'

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014**

8 5800000008

628801791403 407567050800 124836200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
r
of^ IST5
flAJDO Qeo
M W TEMPO DE 5E9C0

GERADA EM 25/03/2014 - 15:40:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME
-

02-DDD/TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
(0011)34889410
03-PPAS

04-SIMPLES

515
08-CÓD RECOLHIMENTO

1
-09-ID RECOLHIMENTO

115

13-DEPÓSITO

05-REMUNERAÇÃO

017980-9

+

06-QTDE TRABALHADORES

4.536,00
10_INSCRIço/IpO( 8 )

3

12-DATA DE VALIDADE

03/2014

I4-ENCAGOS

362,88

8

11-COMPETÊNCIA

01248.362/0001_69

CONTRIB SOCIAL

07-ALÍQUOTA FGTS

07/04/2014

15-TOTAL A RECOLHER

0,00

362,88

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ
O DIA 07/04/2014**

858000000038 62880171403 407567050800 124836200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

o

Pagamento de outros convênios
SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
35/35,2O1: AUTO -ATENDTMNTO
16.14.35
1193201193
COMPROVANTE DE AGENDA1ENTO
CLIENTE: PARTIDO :55j3 NACIONAL
AGENCIA: 1193-2
CONTA:
REETUADO POR; JOSE NASCI DE ABREU
Cnveno FGTS 4RRECÀDCAO
GR-'
Codito de Barras
85840000004-3

50 7 56805380-o

21.810-3

0840179Z40-3
124S3623001-6

152
OR

lira to pagamento
U5' 03/.iul4
CNPJ/CEI
01248362/0031-69
CONIETENCIA
04/2014
OLDIGO RECOLHIMENTO
11.5
VENCIMENTO
07/05/2014
VALOR DEPOSITO
403,74
Velor Toaj
403,74
Pearrionto agendado.
tencão: Esta transação está st:jeita e avaliação
oe segurança e será processada após análise..
O comprovan
somente acre emitido
epos e q11tacao.

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

0510512014 16:06:24
0510512014 16:14:40

[bb.com.brl
515014,

Pagamentos com código de barras

Cliente
Agência
Conta corrente

A33J0515566454013
0510512014 16:06:22

l9
21810-3 PARI1DOTRAB NACIONAL

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

858400000043 087401791403 507568050800 124836200016
05/05/2014
408,74

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 238477069.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

153

1/1

rf r=TS
FUNDO DE 5RPN11 DO

TEMPO DE

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2014 - 10:55:23

SERO

GFIP - SEFIP 8.40
'02 UDD TELEFONE

01ZÂdSOCIAL/N0

PAR TIDO

TRABALHISTA

08-CÕD RECOLHIMENTO

S;TI

-

O9ID RECOLHIMENTO

8)

8

3

5.109,34

1

515

07_ÍQU0TA FG T S

06-QTDE TRBDORES

Q 5_REMUNEÇÃ0

04-SIMPLES

03-FPAS -

(0011)34889410
NACIONAL

12-D

1C0MPETÊNCIA

. --

04/2014
01.248.362/000169
017980-9
115
...---.- -- -.--.......--_----------------.-.-----...._.--..............-............-5-TOTAL

A RECOLHER

408,74

0,00

408,74

-

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/204**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
858400000043 087401791403 507568050800 124836200016

uIIuuP5

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2014 - 10:55:23

rf
FUNDO DE OPNTA 00 TEMPO

DE 5ERWO

GFIP - SEFIP 8.40
jO2_DOD/TELEFONE
O1-RAO SOCIAL/NOME

PARTIDO

---.-.--

03-FPAS

-- -. -

515
08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980 - 9

_N5CRIÇA0/TI90) 8 )

8
12-DATA DE VALIDADE

11_COMPETÊNCIA

15-TOTAL A RECOLHER

14-ENCARGOS

0,00

408,74

07/05/2014

04/2014

01.248.362/000169

13-DEPÓSITO ^CONTRIB SOCIAL

07-ALtQUOTA FGTS

3

5.109,34

1

(0011)34889410
NACIONAL

1TDR

TRABALHISTA

408,74

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014**

8400000043

507568050800
.... oï13....

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
186200016

Pagamento de outros COflVÔfljOS
SISBB - SISTEMA DE INEORMACOES BANCO DO BRASIL
AU, TO_ATEND1T
02J06/20I
1:93201193
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

NACiONAL
CL1EO1IE: PARTIDO TRAE
CONTA:
AGEL'ZCIA fl93-2
'TDAOO POR: JOSFI NASCI DE ARAR;
Convero

FGTS SARRO GRRF
85650100003-7

Codigo de Barres

4O6O214643E-

21.8:0-3

51670239201-2

1*L

92012463622-6

155

02106/2014

Date dc pa7amer.tO
146438920:248362:
:dent:iicador
020612014
vencinentO
da
Data
351,67
Total
Paiarsento Esta
acer dado.
transação csLá sujsi.ta a ava.IaÇãO
ASSCãO

ce segt:anCa e será processada após análise.
O :cnprcVantC dc5ifliti?O sonente soca e.itidc

e
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por.

30963SE j ASCI DE ABREU.

S1PfR a

0210612014 15:56:19
0210612014 15:58:25

2/6(2014

A330021549477507011
021061201415:56:18

Pagamentos com código de barras

Cliente
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
858500000037 516702392012 406021464388 920124836226
02/06/2014
351,67

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número-. 246277258.
Usuário: J5474951 MARCIA PERBRA CRAVO.

1i~ fGI

l05a48O3c01t0368a3&061616h7

Í

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

'T s

.

Gerada em 2610512014 11:05:21

TEMPO DE

02 - CNPJICEI

2110612013
VersãO do AplicadVo 3.3.8 -

01.248.36210001-69

01 - Razão somai/Nome

PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL- -.- --------

.- -

ar, aparta
03- Endereço (logradouro,*. andar.

mento )

-

06- BaIrrO/distflto

1

1

515

SP

SAO PAULO

.14 - Qtde Trabalhadores

ia - Simples

.09 - FPAS

. 08- UF

07- MuniCipiO

27120- 70

11-34889400

RUA JACOFER 615

LIMAO

05- CEP

04ContoDO

12- Total a Recolher

11-Identificador
1464389201248362 2

35167(J)

.

13- Data de Validade =

1

0210612014

Atenção: flãø

de

receber após Vali

aO mecafli a
Autenticação

-

Código de Barras

-

406021464388; 920124836226
858500000037 516702392012
---Via Empresa

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
[STSGerada em 2610512014 11:05:21
F1J'D0 0€ 0ãRãNTE 30 TEMPO DE 5ER%0
Versão do Aphcativo: 3.3.8 - 21,0612013

02 - CNPJ/CEI

01.248.36210001-69

01 - Razão social/Nome

NAIUNL
05-CEP
04 ContatolDDDttelefone
. 03- Endereço (logradouro. n°, andar , apartamento)
11-34889400
.

PARTIDO TRABALHISTA

------ - __.___________________.____i__---------_____---- ..----

RUA JACOFER 615
---.-

. SP .

SAO PAULO

LIMAO
11

;08-UF

O7MUOICÍPI0

06.Ba/rrO/DIStntO

--.------

--- -

. i4QtdeTrabalhad0res

10-simples

.09-FPA$

27.120 -70

1.

515

12-Total a Recolher
Identificado'

351,67

14389201248362
Validade = 0210612014
--.-----..----.-...- ... ------a!
.
13-Data de ----

Ate-- --Autenticação mecâniCa
Código de Barras
.

----

--.—

858500000037 516702392012 406021464388 920124836226

111m15111 i mie lu

não

receber após Validade

>

GT S

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório
!dentificador: 14643892012483622

o5ADOTEMPO13E5€R't

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 2110612013

Dados do Empregador

.

...--.----.--.------

Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CNPJ/CEI: 01.248.36210001-69

Endereço
Logradouro: RUA JACOFER 615
Cidade: SAO PAULO

Bairro: LIMAO
CEP: 27.120-70

UF: SP
Simples:

515

FIDAS:

1

CNAE:

T'(AL

928(50
158

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador
Nome: ZELIA MARIA DA SILVA
PISIPASEP: 12771537070
0710611961

Data Nascimento:

Movimentação: 3110512014 - Ii

Admissão: 0911212013

Categoria: 01

Data Opcão: 09112/2013

CTPS: 0004624100271

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

-------------------- -

Informações

Ver

01

.

...

Remuneração/Saldo
-------- -------------

Multa Rescison

Aviso Prévio
Indenizado

Mês Rescisão

Mês Anterior a
Rescisão

FU

1.402,50

0,00

112,20

0,00

4

.

Depósito

0,00

JAM

0,00

03-

.

0,00

0,00

-

.-----------------06-E

LIW
11-

Encargos

0,00

0,00

000

Contrib.Social

o,00

000

0,00,

Valor Trabalhador:

303,78

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM
Cdjgo

858E

IIii

Valor Devido pela Empresa: 351,67

--

A33A031 728448494015
03/06/2014173849

j

ENFRESA

Pagamento de outros COnvêfliOS
SISTEMA DE INFORMACOES 515110
AUTO_ATEND11EMT0
2O14
li ?2O1193
SISE3

-

DO BRASIL

38. 44

COMPROVANTE DE AGENDN4ENTO
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
21.8:0-3
CONTA:
AGENCIA 1193-2
EFETUADO POR: JOSE NASCI DE ABREU
FGTS ARRECADACAO ORE
85950000003-7
Codige de Barras
€O56905080-

Conveflio

Data 00 pagamento

ççpJ'CEI
COMPETENCIA
CCDIGO RECOLHIMENTO
VENCIMENTO

15 9

O568017940
12483620001-6
03,' 6/2i4
01248362,"00C1-69
05/2014
115
O7,'O6/2014
305,55
305,68

VALOR DEPOSITO
Valtr TOtal
Pagamento agendado.
sujeita a avaliação
cncão Esta transação csLá da após análise.
rá processa
da segurança e se
definitivo somente sara omiti do
O corlprOVaI
apos a quitaceo.

0310612014 17:30:19
Assinada por

j54f4^:lD 1 MARCIA PEREIRA CRAVO

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com

sUCeSSO por:

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

0310612014 17:38:49

Ibcctn]
3/6(2014

Pagamentos com código de barras

Cliente
Agência
Conta corrente

A33R317197183678
0310612014 17:30:18

1193-2
21810-3 PAR11DOTRAB NACIONAL

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

858500000037 056801791400 607569050800 124836200016
03/06/2014
305,68

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 246660979.
Usuária: j5474951 MARCIAPEfflRA CRAVO.
rk

160
ERM

rfIh1h1S
FUNDO

OE GApw4Ta DO TEMPO DE

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2014 - 15:48:43

5ERT.0

GFIP - SEFIP 8.40
O2_DD/
D TELEFO

(0011)34889410

01-RAZÃO soCl/N0ME

PARTIDO

TRABALHISTA

NACIONALFGTS

06-QTDE TRABALHADORES
03-FPAS

5_REMUHÃO

04-SIMPLES

08-CÓD RECOLHIMENTO

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

09-ID RECOLHIMENTO

12-D

11_COMPETNC

7/06/1

05/2014

01.248.362/000169

017980-9

115

8

3

3.821,00
1
515

15 TOTAL A RECOLHER 14-ENCRAGOS

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

305,68

0 ,00

305,68L

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014**

AUTENTICAÇÃO MECICA
858500000037 056801791400 607569050800 124836200016

r
f
FL'NDD c

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

r=TS
GPIINT1R DO TEMPO

GERADA EM 26/05/2014 - 15:48:43

DE 5ER'IE0

GFIP - SEFIP 8.40

()011)34889410

01-RAZÃO

PARTIDO

TRABALHISTA

NACIONAL

06-QTDE TRABALHADORES07-ALÍQUOTA FGTS
05_REOJHERA0

04-SIMPLES

03-FPAS

515

1

8

3

3.821,00

12-DATA DE VALIDADE
Q8-CÓD RECOLHIMENTO

09-ID RECOLHIMENTO

11_COMPETC

110-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

017980-9
115
- ----- ----------- ------ -------

07/06/2014

05/2014

01.248.362/0001-69

__.___I_-----_

-------- ---

- - -- --

15-TOTAL A RECOLHER
14-ENG05

13_DEPÓSITO +CONTRIB SOCIAL

305,68

0,00

305,68

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ ODIA 07/06/2014**

AUTENTICACAO MECÂNICA
858500000037 056801791400 607569050800 124836200016

e

Pagamento de outros convênios
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16.14.43
AUTO-ATENDIMENTO

07/07/2014 9320li 93

li

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CLiENTE: PARTIDO TRAN NACIONAL
CONTA:
AGENCIA: 1193-2
EFETUADO POR: JOSE NASCI DE ABREU

21.810-3

Convenlo FGTS ARRECATACEO ORE
58240179140-4
85800000004-6
Codigo de Barras
12483620001-6
70757005030-E
07/07/2014
Data do pagamento
01248362/0001-69
CNPJ/CEI
06/2014
COV2ETENCIA
115
000100 RECOLHIMENTO
07/07/2014
VENCIMENTO
458,24
VALOR DEEOSITO
453,24
Valor Total

S1W3

162

Pagamento agendado.
Atencão: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
aços a quitaCaO.

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

07107/2014 16:05:47
0710712014 16:14:50

Ebornixi

7í712014

Pagamentos com código de barras

A330071540551135027
0710712014 16:05:46

EMPRJ

A.gência
nta corrente

1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

ódigo de barras digitado
ta pagarTento
Valor docurmnto

858000000046 582401791404 707570050806 124836200016
0710712014
45824

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência núnro: 255518767.
Usuário: J5474951 NARCIA PERBRA CRAVO.

W94R El

163

111

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

rf
r=TS
"WD
E

GERADA EM 24/06/2014 - 16:14:11

EGNUMOUT MPOI

GFIP - SEFIP 8.40
'

ZÃO SOCIAL/NOME

(0011)34889410
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
05 - REMUNERAÇÃO

04 - SIMPLES

8

4

5.728,00

1

515

09-ID RECOLHIMENTO

;08-CóD RECOLHIMENTO

115

45824j

0,00

458,24

1

j

15-TOTAL A REC LHER

^ 14~ENCARGOS

13-DEPOSITO +CONTRIB SOCIAL

164
07/07

06/2014

01.248.362/0001-69

_
**VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/07/2014**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858 000000046 582401791404 707570050806 1248362Õ0016

TS

GRF  GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

-

GERADA E4 24/06/2014 - 16:14:11
-

9.WO OEGRPNflP.OQ TEMPO:5EW

-

GFIP - SEFIP 8.40

(0011)34889410

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
106-OTDE TRABALHADORES

05-REMUNERAÇÃO

515

H

09-ID RECOLHIMENTO

08-COO RECOLHIMENTO

115

E

017980-9

10_INSCRIÇA O/TP0Ç .8

8

4

5.-2,Õ0

1

12-DATA DE VALIDADE

il_COMEETENCIA
)

07/07/2014

06/2014

01.248.362/00069

1 15-TOTAL A
0,00

458,24 .-.

-

-

RECOLHER

458,24

**VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/07/2014**

858000000046

07-ALíQUOTA FGTS

582401791404

~707570050806

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

016 1
124836200
-

IIIII1I II IIll I III II i III II II 1 1 1 IU 1I

1II

--

ç

Pagamento de outros convênios

-

S1ST1A .E z:F::t-:AcOE EWCC
AÍJTO-ATiiENT
DE AGEDÀMENTO

A'E1\C1..: L..932
:JADC

CCN!A
AsC!

21. 3i-3

DTS csp.ciD;-:\:
857CO3OO-2
12462OÜ-6
OT35D-6
tte d. paP,er.012E362.CO1-69
c:?jíCE:

c AU

UP3 El

de

cCitC

si.e

Atr) Et\

aó5

e se

erte &er

165

áii!é.

er.JtriC

a

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

0410812014 16:17:53
0410812014 16:26:29

[bbcom.br]
4/8/2014

Pagamentos com código de barras

A33341 606443608015
0410812014 16:17:53

j
EMPRESA
Cliente

Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

858700000049 608801791409 807571050806 124836200016
04/08/2014
460,88

Transação registrada corro pendente por :i nsuficiência de assflatUr5S.
Pendência número: 262697035.
Usuário: J5474951 MARCLA FERflRA CRAVO.

166

_

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

FETE

GERADA EM 23/07/2014 - 13:00:56

NTB DO TEMPO DE 5ER/CO

FUJDD PE

GFIP - SEFIP 8.40
02_DDD/TELEFONE
C-RAZAO SOCIAL/14O14E

(0011) 34889410

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

De-CÔO RECOLHIMENTO

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

115

10-INSCRIÇÃO/TI PO ( 8

12-

j1-COMPETÊNCIA

15-TOTAL A RECOLHER

14-ENCARGOS

460,88

0,00

460,88

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ

DIA 07/08/2014**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

800b00049 608801791409 807571050806 124836200016

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

VETE
FLNCD DE

7/08,L

0-7/2014

01.248.362/000169

13-DEPÓSI7C ± CONTRIB SOCIAL

8

4

5.761,00

1

515

O7_ALÍ0TJOTA EGTS

06-QTDE TRABALHADORES

O 5REMUNERAÇA0

04-SIMPLES

03-ERAS

GERADA EM 23/07/2014 - 13:00:56

RTF1 DO TEr4PD DE SERICO

GFIP - SEFIP 8.40
02DDO/TELEFONE
01-RAZ.O SOCIAL/NOME

(0011) 34889410

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

515
24-CÔO RECOLHIMENTO

115

06-QTDE TRABALRADORES

05_REMUNERAÇO

04-SIMPLES

03-ERAS

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10_3NSCRIÇO/TIP O ( 4 )

12-DATA DE VALIDADE

li_COMPETËNCIA

is-TOTAL A RECOLHER

14-ENCARGOS

460,88

07/08/2014

07/2014

01.248.362/000169

13-DEPÓS ITO±CONTRIB SOCIAL

8

4

5.761,00

1

07-ALQUOTA FGTS

0,00

460,88

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
858700000049 608801791409 807571050806 124836200016

Pagamento de outros convênios

SISB3 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-RTEND:MENTO
14.51.06
0549/2014 1193201193
COMPROVANTE DE AGENDANENTO
CLIENTE: PARTIDO TRAN NACIONAL
AGENCIA: 1193-2
CONTA:
EFETUADO POR: JOSE NASCI DE ABREU

21.810-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras
85890000034-2
60880179140-9
12483620001-6
90757205090-6
Data do pagamento
05/09/2014
CNPJ/CEI
01248362/0001-69
CORPETENCIA
08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO
115
VENC:MENT0
07/09/2014
VALOR DEPOSITO
460,88
Valor Total
460,88
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
aPos a quitacao.

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

168

0510912014 14:28:47
0510912014 14:51:12

[bb.com.br]

51912014

Pagamentos com código de barras

A33K051357132411014
0510912014 14:28:48

Cliente
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

858900000042 608801791409 907572050806 12483620001E
051091201
460,8E

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 271740346.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
El

169

https:llaapj.bb.com.br!aapj/noticía.bb?tokenSessao=O9Oa48755e2c596j35C1 506efdd4e&codMenus=61 25,6126,61 74&codNoticia=1681 9

o
Fr=TS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/08/2014 - 16:15:29

FUNDO 0€ GJT 00 TEMPO 0€ SEJWtD

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

02-DDD/TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
03-FPAS

04-SIMPLES

515
08-CÓD RECOLHIMENTO

(0011)34889410
05-REMUNERAÇÃO

1
09-ID RECOLHIMENTO

115

017980-9

06-QTDE TRABALHADORES

5.761,00
10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

4

-DATA ¶JL

08/2014

14 ENCARGOS

-

8
$ÕRõ E8TCL

11-COMPETÊNCIA

01.248.362/0001-69

13-DEPÓSITO + COMTRIB SOCIAL

07-ALÍQtJOTA FGTS

0Q/

A)

14

15-TOTAL A RECOLHER

460,88

0,00

460,88

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014**

858900000042 608801791409 907572050806 124836200016

r
f

r=TS

GRF

-

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/08/2014 - 16:15:29

FUNDO DE GFRMTIA 00 TEMPO DE SEPVtO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

02-DDD/TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
03-FPAS

04-SIMPLES

515
08-CÓD RECOLHIMENTO

115

(0011)34889410
05-REMUNERAÇÃO

1
09-ID RECOLHIMENTO

017990-9

06-QTDE TRABALHADORES

5.761,00
10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

4

8

11-COMPETÊNCIA

01.248.362/0001-69

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

07-ALÍQUOTA FGTS

08/2014

14-ENCARGOS

460,88

12-DATA DE VALIDADE

07/09/2014

15-TOTAL A RECOLHER

0,00

460,88

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014**

858900000042 608801791409 907572050806 124836200016

I
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[bb.com.br]
P330070945418333008
0711012014 09:59:34

Pagamento d outros convênios
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 09.59.35
AUTO-ATENDIMENTO
07/1012014 1193201193
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
CONTA:
AGENCIA: 1193-2
EFETUADO POR: MARCIA M PEREIRA

21.810-3

171

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
58240179141-2
85820000004-0
Codigo de Barras
00757385080-2 12483520001-6
0711012014
Data do pagamento
01248362/0001-69
CNP3/CEI
09/2014
COMPETENCIA
115
CODIGO RECOLHIMENTO
07/1012014
VENCIMENTO
458,24
VALOR DEPOSITO
458,24
Valor Total
Pagamento agendado.
Atenção : Esta transaçã o está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
o comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitaCaO.

Assinada por

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

https://aapi.bb.COm.bn10aPJm0m6

?t0k015055a01 533bd084093b006 1 dl 0fec370032a7C

0711012014 09:58:14
0711012014 09:59:34

fhh com .brl

7/1012014

Pagamentos com código de barras

Cliente
Agência
Conta corrente

A33P070932375894012
0711 0/2014 09:58:13

1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

858200000040 582401791412 007573050802 124836200016
07/10/2014
458,24

Transação registrada corno pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 280023360
Usuário: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
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htps://aapj.bb.cOm.br/aaPj1n0t1C1a0n5e55a05d14833229l

cd5ed5c29CCbe008f&c0dMeflUS6125,6126,6174&00t6819

1/1

rr^ rz T

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/09/2014 - 17:04:36

FUNDO D W'RANU DO TEMPO OE 5EPVO

GFIP - SEFIP8.40
02_DDD/TELEFONE
01-RAZÃO

SOCIAL/NOME

(0011)34889410

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
04 - SIMPLES

03 - FPAS

ORES

05-REIMUNERAÇAO

07-,,^LíQUOTA FGTS

515
CRIÇAO/TIP08,11c0T
08-CÓD RECOLHIMENTO

12ATADEVA
rk
173

00-ID RECOLHIMENTO

115

017980-9

15 TOTAL RECOLHER

14-ENCARGOS

DE PÓS ITO CONTR SOCIAL

07/104

09/2014

01.248.362/0001-69

458,24

0,00

458,24

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

-

r=TS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GRF
GERADA EM 22/09/2014 - 17:04:36

Gpp^ Do TEMPO Dt SE~

FUNDO

GFIP - SEFIP 8.40
02-DUO/TELEFONE
01 - RAZÃO SOCIAL/NOME

(0011)3488 9410

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
04 - SIMPLES

03 - FPAS

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10 - INSCRIÇÃO/TIPO( 8

07-ALI000TA FGTS

8

4

5.728,00

515
08-CÓD RECOLHIMENTO

)6 - QTDE TRABALHADORES

05-REMUNERAÇÃO

11-COMPETÊNCI A

09/2014

01.248.362/0001 - 69

12DATADEVALIDARE

07/10/2014

ofoo
458,24

458,24
**VALOR FGTS A RECOLH ER

58200000040 582401-791412 007573050802 124836200016

ATÉ ODIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Partido Trabalhista Nacional

t1

3.1.1.010106

74

7

P15 SOBRE FOLHA
DE PAGAMENTO

-

Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco J 1 - sala 104 (61)3468.5633/3468.2671
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília — DF
Sede Administrativa— R. Jacofer 615 —B. Limão - 02712-070 -SP/SP (11)3935.6353/3488.9424

PartidoTrabalhista Nacional
01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL
DE 01/01/14 ATE 31/12/14

SIC-A /CTBR400/v.11
Hora... 18:22:10

Pagina:
2
DT.Ref. 31/12/14
Emisaao: 28/04/05

LOTE/SUB/DOO/LINHA 015TORICO
CONTA
OESCRICAO
3.1.1.01.08
- TRIBUTOS
CONTA - 3.1.1.01.0800

- XPARTIDA

P51.

- PIO

C CUSTO

ITEM CONTA

COD CL SAL

DEBITO

CREDITO

SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR:

27/03/14
008850001100012001 PIS SAL -REF- 03/2014 MINISTE850 FAZENDA
TIT: GPE-032014

5101

45,36

45,36 D

05/05/14
008850001000038001 FIZ SAL -REF- 54/2014 MINIITERIO FAZENDA
TIT: GPE-542014

0111

51,09

96,45 O

30/55/14
008850551005019001 RIS 0/ FOLHA REF 05/2014 MINISTERIO FAZE
NDA TIT: GPE-251614

0101

52,23

148,68 O

26/19/14
009850001000024001 RIS FOLHA REF- 09/2014 MINISTERIO FAZEND
A TIT: 08E-092014

0101

57,28

205,96 D

31/12/14
999999000000028041 ENCERRAMENTO DO EXERCIdO
Totais da Conta

5.1.1.01

0101

205,96

>

T 0 T A L C. E 8 A O

UI

V Via
provad' pela IHIRFB ri' 73612007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECR ET ARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

/03/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
04 CÓDIGO DA RECEITA

.:::00o1 -69

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
Ø1NOME/TELE

PARTIDO

TRABALH ISTA NACIONAL

06 DATA DE VENCIMENTO

5/04/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 2510412014
DomiciliO tributário do contribuinte :

NÃO RECEBER COM RASURAS
LAO

85680000000-7 45360064411- 7

08 VALOR DA MULTA

DLL versão 1.3

0,00 k jM

Up

R.INk

5^L^Vk EL

OR DOS
09 VAL
ENCARGOS DL- 1.025169

SAO PAULO

o 1AIeimefltO Vemão 4.68.54.7107 - opçã

4-

O 00

1 O VALOR TOTAL

6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente

51012483620-4 00183014090-9

nas 1' e 2' vias)

cortar nesta linha

^^1 ^^ 1^^ li^ ^^1 111111 ^ 1^^11 ^ ^^^ 111

2' Via
provado pela IN/RFB ri' 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

DO CPF OU CNPJ
DO BRASIL
03 NÚMERO
SECR ET ARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

31 /03/2014
362/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
0OME/TELE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

06 DATA DE VENCIMENTO

PIS SI FOLHA REF 0312014

07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 25/0412014

08 VALOR DA MULTA

Domicilio

tributário do contribuinte:

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS
Atendimento Vemão 4.68.54.7107 opção 1 - DLL versão 1.3

E10

5/04/2014

LSJUROS E/OU
ENCARGOS DL- 1.025169
VALOR TOTAL

85680000000-7 45360064411-7 51012483620-4 001 8301 4090-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1'

4
0,0
0,00
45,36j
e 2' vias)

cortar nesta tinha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

i- via
provado pela IN/RFB

I

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

___

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

03 NÚMERO DO CP OU CNPJ
04 CÓDIGO DA RECEITA

05

1

30/04/2014
01 .248.362/0001-69
8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

NOME/ TELEFONE

01
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

06 DATA DE VENCIMENTO

23/05/2014

PIS SI FOLHA REF 0412014

07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 23/05/2014

08 VALOR DA MULTA

0,00

Domicilio tributário do contribuinte:

_______________________________
Q9 VALOR DOS JUROS EIOU
ENCARGOS DL- 1.025169

%00

SAO PAULO
NÃO RECEBER COM RASURAS

51,09

10 VALOR TOTAL

Auto Atendimento Versão 4.69.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

2 "li vj
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1

85630000000-2 51090064414-5 31012483620-9 00183014120-4

cortar nesta linha

2 Via

lprovado peta IN/RFB ri2 736/2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
04 CÓDIGO DA RECEITA

30/04/2014
01.248.362/0001-69
8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

06 DATA DE VENCIMENTO

PIS SI FOLHA REF 0412014

07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 2310512014

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU

0,00

Domicílio tributário do contribuinte:

SAO PAULO

ENCARGOS DL - 1.025169

NÃO RECEBER COM RASURAS

10 VALOR TOTAL

Auto Atendimento Versão 4.69.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000000-2 - 51090064414-5 10124b3bZU

DlilI1I IIlI I I1ll 1 lI1EI IU

23/05/2014

- -- - -

uU1O3U1'I"U'I

IIllI II

ll

. .

ii

51,09

51,09
,r,-,,-a,-hrr OAMrrAPIA (nn,ant p

rias i a e 22 Vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

1' Via

9

Apn'vadO pela IN/RFB ri 73612007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

-

01.248.362/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME! TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

06D

PIS SI FOLHA REF 05/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 2510612014

08 VALOR DA MULTA

Domicilio tributário do contribuinte:

FA DE VENCIMENTO

25/06/2014
52,23
0,00
1M !Pt1

DOS JUROS E! OU
09 VALOR
ENCARGOS DL- 1.025/69

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS
-

pIÁPIA

4bU- uu iow . '+ i . -

Snment

1

nns i e 2 vi sl

I

cortar nesta listra

Aprovado pela IN/RFB n°736/2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF
01

LEC

7Í014'

10 VALOR TOTAL

Auto Atendimento Versão 4.70.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000000-6 52230064417-9 biUl

31/05/2014

31/05/2014

1

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.248.362/0001-69

04- CóDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

NOME/TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

06

DATA DE VENCIMENTO

PIS SI FOLHA REF 0512014

07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 2510612014

08 VALOR DA MULTA

Domicílio tributário do contribuinte:

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.70.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000000-6 52230064417-9 61012483620-2

09

25/06/2014
52,23
0,00

VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL- 1.025169

0,00

10 VALOR TOTAL
UU1b.5U141J-

u

p

A .Ír'Ánsn

52,23
19. O

corta, nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. j

1' Via
provado pela IWRFB n g 736IO7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF

30/09/2014
01.248.362/000 1-69 8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

NOME/ TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

06 DATA DE VENCIMENTO

PIS SI FOLHA REF 0912014

107 VALOR DO PRINCIPAL -

DARF válido para pagamento até 2411012014
Domicilio tributário do contribuinte:

24/10/2014
57,28

08 VALOR DA MULTA

SAO PAULO

DOS JUROS E / OU
09 VALOR
ENCARGOS DL -1.025/69

NÃO RECEBER COM RASURAS
- -----Auto Atendimento Versao 4.iI.bI.I1UI - opçau - ._ voa

10

VALOR TOTAL

85650000000-0 57280064429-4 71012483620-0 00183014273-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1

e 2 a vias(

cortar nesta linha

2 Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

-.. . ---

DARF
01

PERÍODO DE APURAÇÃO

04

CÓDIGO DA RECEITA

30/09/2014
01.248.362/0001-69
8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

NOME /TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

PIS SI FOLHA REF 09/2014

DARF válido para pagamento até 2411012014
Domicilio tributário docontribuinte:

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.77.57.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

06 DATA DE VENCIMENTO
107 VALOR DO PRINCIPAL

24/10/2014
57,28

08 VALOR DA MULTA

0,00

DOS JUROS E/OU
09 VALOR
ENCARGOS DL - 1.025169

0,00

a tia,
no rrrrftl
ns.,r,

lu

85650000000-0 57280064429-4 71012483620-0 00183014273-1

11

57,28

1

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas la e 28 vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Partido Trabalhista Nacional
p

T&*i. F3 EC

3.1.1.01.0108

LI^
1-8,r0

ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR

Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte— Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco J 1 - sala 104—
(61) 3468.5633 /3468.2671
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília— DF
Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 -SP/SP (11)3935.6353/3488.9424 pnbrasi!(aptn.trgbr

2
Pagina:
DT.Ref. 31/12/14

Partido Trabalhista Nacional
01.248.362/0001-69
DE 01/01/14 ATE 31/12/14
PAZAO ANALITICO EM REAL

SIGA /CTBR405/v.11
Hora...: 10:11:08

Emissao: 25/04/15

LOTE/ SUB/ DOC/LINHA HISTORICO
OESCRICAO
CONTA
3.1.1.01.01
- DESPESAS COM PESSOAL
CONTA - 3.1.1.01.0108

XPPRTIDA

Fil

C CUSI

ITEM CONTA

COD CL VAL

CREDITO

DEBITO

SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR:

- ALIMANTACAO DO TRABALHADOR

29/04/14
0101

330,00

330,00 D

29/05/14
008850001000046051 VR REF 06/2014 GERALDA FERNANDES TIT: GP
E-29S514B

0101

330,00

660,00 D

05/06/14
008850001000025001 VR ARE. 06/2014 SERGIO RICARDO nT: GPE290514

1101

330,00

990,00 D

0101

330,00

1.320,00 D

0101

330,00

1.655,00 1

0101

330,00

1.980,00 D

15/07/14
008850001000007001 VR REF. 07/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE-0
720145

0101

330,00

2.310,00 D

28/10/14
008850001000005001 V'D REF - 11/2014 LUCELIA MARIA TIT: GPE102014A

0101

114,00

2.424,00 O

31/12/14
999999100000020007 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

0101

008850001000027001 VR ARE. 05/2014 GERALDA FERNANDES TIT: A
DM-29042014

27/06/14
008850001000035001 VR ARE. 07/2014 GERALDA FERNANDES TIT: O
PE-30062014A
008850001000036001 VR. REF.06/2014 RICARDO COSTA FRANCO TI
T: GPE-30062014A
008850001000038001 VR REF. 06/2014 SERGIO RICARDO TIT: GPE30062S14A

Totais

da

Conta

51.1.01

2.424,00

==>
2.424,00

2.424,00
TOTAL

GERAL==>

--

L

H t

Hora: 11:11:09

RECIBO DE PAGAMENTO
Empresa
C Custo
Natricula
F000ao

Partido Trabalhista Nacional
10101
- ADMINISTRATIVOS C/ O
000004
Nome
GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
00004 - AUXILIAR DE LIMPEZA

PROVENTOS
001 SALARIO
316 ARREOOND.FOLNA
032 VLREFEICAO/ALIMENT.

1 CNPJ
01248362000169
Maio/2014
Ordem
0001
Local
0101000001

DESCONTOS
30.00
0.00
0.00

990,00
1 401 ADTO.SALARIO
0,07 1 403 DESC.ARREDOND.FOLNA
330.00
1 604 DESC. VALE TRANS?
1 651 INSS

BASES
0.00
0.00
0.00
8.00

396,00
0,47
59.40
79,20

1

1
1
1
1
1
1
1
1

701 SALARIO NEO
702 BASE IR MES ANTERIOR
705 BASE IR FOLHA
721 SAL.CO9IT.ATE LIMITE
731 DED.INSS IR FOLHA
742 BASE FGTS MENSAL
742 FGTS MENSAL
850 LIQUIDO RECEBER

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

990,00
667,92
910,80
990,00
79.20
990,00
79,20
785,00

1
1
1
1
1
1

TRLL PO 1EflCL 1
PI

________________________________________
1 TOTAL BRUTO-------------------- _------------1 CREDITO,CX100001-CAIXA GERAL
1 CONTA:000004
Recebi o valor acima em

1 LIQUIDO A RECEBER
1

-

785,001

RECIBO DE PAGAMENTO
01248362000169
1 CNPY
Junho/2014
0001
Ordem
0101000001
Local

Zmpresa
- ADMINISTRATIVOS 0/ O
10101
C Custo
GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
Nome
1 Matricula e 000004
00004 - AUXILIAR DE LIMPEZA
Funcao

30.00
001 SALARIO
0.00
1 016 ARREDOND.FOLHA
0.00
032 VL.REFEICAO/ALIMENT.

990,00
0,67
330,00

401
403
604
1 651

1

1

- 0.00
ADTO.SALARIO
0.00
DESC.ARREDOND.FOLNA
- 0.00
DESC. VALE TRANS?
8.00
INSS

TOTAL BRUTO
CREDITOeCX100001-CAIXA GERAL
1 CONTAe050504
bio valor acima

BASES

DESCONTOS

PROVENTOS

396,00
0,07
59,40
79,20

1.320,67

701
702
705
721
731
1 741
1 742
1 850

1
1
1
1

1 TOTAL DESCONTOS
1 LIQUIDO A RECEBER
1

—------------------------

SALARIO MES
BASE IR MES ANTERIOR
BASE IR FOLHA
SALCONT.ATE LIMITE
DED.INSS IR FOLHA
BASE FGTS MENSAL
FGTS MENSAL
LIQUIDO RECEBER

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

990,00
910,80
910.80
990,00
79,20
990100
79.20
786,00

,67
78 .001

1
1

1
1
1
1
1

RECIBO DE PAGAMENTO
1 Empresa
1 C Custo
1 Matricula
Funcao

CNP3
01248362000169
Junho/2014
Ordem
0003
Local
0101000001

20101
- ADMINISTRATIVO F.PAR
000010
Noite
SEROSO RICARDO RODRIGUES
00003 - ASSIST FINANCEIRO

PROVENTOS
30.00
0 01 SAIARIO
032 VL.REFEICAO/ALIMENT.
0.00

DESCONTOS
1.500,00
330,00

1 401 ADTO.SALARIO
604 DESC. VALE TRANS?
651 INSS

BASES
0.00
0.00
9.00

600,00
90,00
135,00

1 701 SALARIO MES
1 702 BASE IR MES ANTERIOR
I 705 BASE IR FOLHA
721 SAL.CONT.ATE LIMITE
731 OED.1055 IR FOLHA
1
I 741 RASE FOTO MENSAL
I -742 FOTO MENSAL
650 LIQUIDO RECEBER

1

I TOTAL BRUTO
CREDITO:7630763 -ITAU
1 CONTA:

1.830,00

1 TOTAL DESCONTOS
I LIQUIDO A RECEBER
1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.500, 00
506,00
1.365,00
1.500,00
135,00
1.500,00
120,00
1.005,00

t!

25, 01

/005, 01

RECIBO DE PAGAMENTO
01248362000169

CNP.5
Junho/2014

Ompresa
c Custo
Matricula
uflcaO

- ADMINISTRATIVOS C/ o
10101
GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA
Nome
000004
00004 - AUXILIAR DE LIMPEZA

Ordem
Local

0001
0101000001

BASES

DESCONTOS
P ROVENTOS
396,00
0 .00
401 ADTO.SALA°
990,00
30.00
0,07
0.00
OLHA
001 SALARIO
403 DESC.ARR0
0,67
59,40
0.00
0.00
016 ARREDOND.FOA
1 6Ó4 DESC- VALE TRANS?
330,00
79, 20
NENT
0.00
8.00
032 VL.REFEICA0
651 INSS
1
1

0.00
101 SALAR0O MES
102 BASE IR MES ANTERIOR 0.00
0.00
105 BABE IR FOLHA
0.00
L 721 SAL.COHT.ATE LIMITE
0.00
731 DED.INSS IR FOLHA
0.00
1 741 BASE FGTS MENSAL
0.00
742 FGTS MENSAL
0.00
855 LIQUIDO RECEBER

990,00
910,60
910,80
990,00
79,20
990,00
79,20
786,00

16L

LIQUIDO A RECEBER
CREDITOCX100001_CAIXA GRAL
COHTA000004
1 Recebi o Valor ac j Ga

--------------------------------

9

RECIBO DE PAGAMENTO
01248362000169
1 CNPJ
Junho/2014
0002
Ordem
Local : 0101000001

i Empresa
- ADMINISTRATIVO F.PAR
20101
C Custo
1
Nome : RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARG
Matricula : 000206
00005 - COORDENADOR ADMINIST
1 Funoao

30.00
001 SALARIO
0.00
916 ARREDOND.FOLHA
0.00
032 VL.REFEICAO/ALIMENT.

BASES

DESCONTOS

1PROVENTOS
2.261, 00
0,54
330,00

1 403 DESC.ARREDOND.FOLHA
1 604 DESC. VALE TRANS?
1 651 INSS
671 IR FOLHA

0.00
0.00
11.00
7.50

0,60
136,86
250,91
18,17

1

--

TOTAL BRUTO

-2.611,54

-1 CREDITO I 0011193 -B. BRASIL 1COHTBCOES
CONTA:
---------------- ------------------ cebi o valor acima em ___/__/

--

-

1 701 SALARIO NEO
1 702 BASE IR MES ANTERIOR
703 IR DESC.MES ANTERIOR
1
1
709 BASE IR FOLHA
721 SAL.CONT.ATE LIMITE
1
1 731 DED.INSS IR FOLHA
741 BASE FGTS MENSAL
1 742 FOTO MENSAL
850 LIQUIDO RECEBER

0.00
0.00
7.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.281,00
2.030,09
18,17
2.030,09
2.281,00
250,91
2.281,00
182,48
2.205,00

------ ----- DESCONTOS
- TOTAL DE
1
18640
LIQUIDO A RECEBER

41

L
-

RECIBO DE PAGAMENTO
1 Empresa
1 C Custo
Matricula
1
1 Funcao

30.00
001 SALARIO
0.00
032 VL.REFEICAO/ALIMENT.

BASES

DESCONTOS

PROVENTOS

1

01248362000160
1 CNPJ
Junho/2014
Ordem : 0003
0101000001
Local

- ADMINISTRATIVO F.PAR
20101
000010
SERGIO RICARDO RODRIGUES
Nome
00003 - ASSIST FINANCEIRO

1.500, 00
330,00

1 401 ADTO.SALARIO
604 DESC. VALE TRANS?
1
1 651 INSS
-

0.00
0.00
9.00

600,00
90,00
135,00

1 701 SALARIO MES
1 702 BASE IR MES ANTERIOR
1 705 BASE IR FOLHA
721 SAL.CONT.ATE LIMITE
1 731 DED.INSS IR FOLHA
1 741 BASE FGTS MENSAL
1 742 FGTS MENSAL
1 850 LIQUIDO RECEBER

--------------_---------------------- _----- - ---------------------------------------- _--------- _ --------------_
1.830,00
TOTAL BRUTO
1 TOTAL DESCONTOS
1 CREDITO:7630763 -ITAU

1 LIQUIDO A RECEBER

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.500100
506,00
1.365, 00
1.500,00
135,00
1.500, 00
120,00
1.005,00

8 sjDI
1.0 5.001

RECIBO DE PAGAMENTO
F CN?J
Julho/2014

Empresa
C CUStO

20101

Matricula

000011

For.oao

00004

- ADMINISTRATIVO F.FAR
LUCELIA MARIA THE000RO

Nome

- AUXILIAR DE LIMPEZA

1

0 01 SAI,ARIO
016 ARREDOND.FOLRA
032 VL.REFEICAO/ALIMENT.

30.00

990,00

1

0.00

0,58

1

330,00

0.00

403 DESC.ARREIOND.FOLHA
604 DESC. VALE TRANS?
601

1

INSS

Ordem

0004

Local

0101000001

BASES

DESCONTOS

PROVENTOS

01245362000169

0.00

0,95

1

990,00

59,40

1

701 SALARIO MES
702 BASE IR MES ANTERIOR

0.00

0.00

0.00

980,44

8.00

79,20

1

700 BASE IR FOLHA

0.00

910,80

721 SAL.CONT.ATE LIMITE
731 DED.INSS IR FOLHA

0.00

990,00

0.00

79,20

1

734 DEO.DEPEN.FP/AOTO

1.00

179,71

1

741 BASE FGTS MENSAL

0.00

990,00

1

741 FOTO MENSAL

0.00

79,20

1

705 VL.TRANS.EMPRESA

0.00

72,60

890 LIQUIDO RECEBER

0.00

1.181,00

1
1

1

-TOTAL BRUTO

1.320,08

------------------------------------------FEDERAL
1 CREDITO: 1043312 -CAIXA ECONOMICA

•

1it
1

139 51 1

TOTAL DESCONTOS
-

E

E

a8-1.

LIQUIDO A RECEBER

-1---1

c:ol

CONTA101300189754

1

===—==

-,

--

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
LIMÃO - SÃO PAULO - SP

Partido Trabalhista Nacional

3. 1. 1.01.0109
AUXÍLIO
TRANSPORTE

Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco J - sala 104 Lago Norte CEP 71503-505 -Brasília—DF (61) 3468.5633 / 3468.2671
hrisiiíptii»i
Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11)3935.6353 /3488.9424

SIGA /CTBR400/v.11
Hora... : 11:07:10

Emissao: 25/04/15

XPARTIDA
LOTE/SSB/DOC/LINNA HISTORICO
GPE-072014A
008850001005017001 VT REF - 0812014 RICARDO COSTA FRANCO TI
1: GPE-572014A
008850001000018001 VT REF - 08/2014 SERGIO RICARDO TIT: ORE
-072014A
008850051000019001 VT 8SF - 08/2014 LUCELIA MARIA TIT: GFE072014A
25/08/14
108850501000019001 VI 8SF - 09/2014
082014A
008850001000020001 VT 8SF - 09/2014
GPE-082514B
008850001005021051 VT 8SF - 09/2014
T: GPE-0820143
008850001000022001 VI 8SF - 09/2014
-082014B

COO CL VAL

CREDITO

DEBITO

SALDO ATUAL

0151

195,30

4.785,60 O

0101

126,00

4.911,60 O

LUCELIA MARIA TIT: GPE-

0101

132,00

5.043,60 D

GERALDA FERNANDES TIT:

5101

338,80

5.382,40 O

RICARDO COSTA FRANCO TI

0101

204,60

5.587,00 O

SERGIO RICARDO TIT: GPE

0101

204,60

5.791,60 O

0101

138,00

5.929,60 O

0101

354,20

6.283,80 O

0101

213,90

6.497,70 O

0101

213,90

6.711,60 O

0101

292,60

7.004,20 O

0101

176,70

7.180,90 D

0101

176,70

7.357,60 D

0101

204,60

7.562,20 D

0101

132,05

7.694,20 D

0101

338,80

8.033,00 D

0101

204,60

8.237,60 D

0101
0101

1.394,00

31/12/14
000001051050009501 VALOR QUE ORA SE REGULARIA 8SF SALARSO G.1.1.01.01I1
5.1.1.01
999999000000020008 ENCERRAMENTO DO EXERCIdO

TOTAL

ITEM CONTA

4.590,30 O

28/11/14
008850001000009001 VI 8SF- 12/2014 RICARDO COSTA FRANCO III
GPE-112014A
008850001005015051 VT 8SF - 12/2014 LUCELIA MARIA TIl: ORE112014A
508855001000011501 VT 8SF - 12/2014 GERALDA FERNANDES III:
GPE-112514B
008850001000012001 VT 8SF - 12/2014 SEROSO RICARDO TIT: GFE
-112514B

Conta

C CU,_

195,30

28/10/14
008850551500006001 VI REF - 11/2014 GERALDA FERNANDES TIT:
GPE-1020148
008850001000007001 VT 8SF - 11/2014 RICARDO COSTA FRANCO TI
T: GPE-102014B
008850001000008001 VT 8SF - 11/2014 SERGIO RICARDO TIl: GPE
-1S2514B

da

Fil
0101

26/09/14
008850001000013001 VI REF - 10/2014 LUCELIA MARIA TIT: ADM592014A
008850001000015001 VT 8SF - 10/2014 GERALDA FERNANDES TIT:
SOM- O 92 0 14 A
008850001000016001 VT 8SF - 10/2014 SERGIO RICARDO TIT: ADM
-092014B
2.1.1.02.0107
058850001000016555 VT 10/2014 RICARDO CAMARGO

Totais

3
Pagina:
DT.Ref.: 31/12/14

Partido Trabalhista Nacional
01.248.362/0001-69
DE 01/01/14 ATE 31/12/14
RAZAO ANALITICO EM REAL

9.631,60 D
9.631,60

-->

GERAL>

-

H
Hora: 11:07:11

SIGA /CTSR400/v.11
Hora...: 11:07:10

E,sissao: 25/04/15

LOTE/ SUB/ DOC/ LINHA HISTORICO
CONTA
3.1.1.01.01

Pagina:
2
DI.Ref. 31/12/14

Partido Trabalhista Nacional
01.248.362/0001-69
DE 01/01/14 AIS 31/12/14
RAZAO ANALITICO EM REAL
XPARTIDA

P11

C CU,,

ITEM CONTA

COD CL VAL

CREDITO

DEBITO

SALDO ATUAL

DESCRICAO
- DESPESAS COM PESSOAL

CONTA - 3.1.1.01.0109

SALDO ANTERIOR:

- AUXILIO-TRANSPORTE

03/01/14
0101

338,80

338,80 O

GERPLDA FERNANDES TIT:

0101

308,00

646,80 D

TATIANE LEMES TIT: GPE

0101

308,00

954,80 D

RICARDO COSTA FRANCO T

0101

120,90

1.075,70 1

ZELIA TIT: GPE-022014

0101

78,00

1.153,70 D

0101

61,60

1.215,30 D

0101

186,00

1.401,30 O

0101

120,00

1.021,30 D

0101

215,60

1.736,90 D

0101

186,00

1.922,90 D

0101

120,00

2.042,90 D

0101

323,40

2.366,30 D

0101

195,30

2.561,60 D

0101

126,00

2.687,60 D

29/05/14
008850001000045001 VT REF. 06/2014 RICARDO COSTA FRANCO III
GPE-290514A

0101

186,00

2.873,60 D

05/06/14
008850001000027001 VI REF. 0612014 SER010 RICARDO TIT: GPE29 05 14 C

0101

186,00

3.059,60 O

0101

204,60

3.264,20 D

0101

132,00

3.396,20 D

0101

338,80

3.735,00 1

0101

204,60

3.939,60 D

15/07/14
008850001000006001 VI REF. 07/2014 LUCELIA MARIA III: GPE-0
62014A

0101

132,00

4.071,60 D

28/07/14
008850001000016001 VI 5SF - 08/2014 GERALOA FERNANDES III:

0101

323[0

4.395,00 D

000001001000001001 VALE TRANSPORTE GEPALDA FERNANDES
28/01/14
008550001000020001 VI - REF. 02/2014
GPE-022014
008950001000021001 VI - REF. 02/2014
-022014
008850001000022001 VT - REF. 02/2014
II: GPE-022014
008850001000023001 VI - REF. 02/2014

2.1.1.02.0107

24/02/14
005850001000014001 VI - REF. 03/2014 GERALDA FERNANDES TIl:
GPE-03 20 14
008850001000015001 VI - REF. 03/2014 RICARDO COSTA FRANCO T
II: GPE-032014
008850001005016001 VI - REF. 03/2014 ZELIA TIT: GPE-032014
27/03/14
005850011000014001 VI - REF. 04/2014 GERALDA FERNANDES TIT:
GPE-04 2014
008850001000015001 VT - REF. 04/2014 RICARDO COSTA FRANCO T
IT, GPE-042014
009855051000016001 VI - REF. 04/2014 ZELIA TIT: GPE-542514
29/04/14
008850001000029001 VI REF. 05/2014 GERALDA FERNANDES TIT: A
904 2014A
008850001000030001 VT REF. 05/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT
ADM-29042014A
008850001000058001 VI REF. 05/2014 ZELIA III: GPE-29042514

27/06/14
008850001000033001 VI REF. 07/2014 RICARDO COSTA FRANCO TIT
GPE-30062014
008850001000037001 VI REF. 07/2014 DANIELE CAMPOS TIT: GPE30062014A
008850001000040001 VI REF. 07/2014 GERALDA FERNANDES TIT: O
PE-300620145
008850001000041001 VI REF. 07/2014 SERGIO RICARDO III: GPE30062014B

I

H

Recibo de Pagamento de Salário

EMPREGADOR PARTIDO TRABAJJ4ISTA NACIONAL

REFERENTE AO MÊS /ANO

janhl4

CNPJ: 01.248.36210001-69
-

[NOME DO F1JNCIUr4Nou:II-uM

AUXILIAR LIMPEZA
Descontos

Referência Proventos

Descrição

Iód. 1

.E TRANSPORTE REF. 01 A 31101
4,651 PASSAGEM 2 PASSAGENS /DIA

93

.E TRANSPORTE REF. 01 A 3101
3,051 PASSAGEM 2 PASSAGENS !DIA

1

Lii

1

dos Vencimentol Total dos Descontos
Total dos

LiquidoaReceber->

0,00
338,80

Base Cálc. IRRF

Faixa IRRE

338,801

Salário Base Base CáIc. INSS Base Cáic.FGTS

0,00
1 1 VIA -EMPREGADOR

0,00

0,00

FGTS do Mês

0,00

0.00

1<

O

o

[PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNP) 01.24836210001-69

SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Cod

P/ FEVEREIRO -

Nome do Funcionário

CBO

ITATIANE LEMES

2014

Função

ASSISTFINANC

DESCRIÇÃO
Vale Transporte ref. 01 a 28/02
R$_3,05/passagem
2_passagens/dia
Vale Transporte ref. 01 a 28/02

RE:Í:EENCIA

20,00
20,00

PROVENTOS

122,00

DESCONTOS

186,00

194

R$_4,65/passagem
2_passagens/dia

TOTAL DE VENOS

308,00

TOTAL DE DESC

Valor líquido

0,00
308,00
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'ARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01248.36210001-69
EDE ADtV SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Cod

P/ FEVEREIRO - 2014

Nome do Funcionário

CBO

Função

RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO
DESCRIÇÃO

Vale Transporte ref. 01 a 28/02
R$_4,65/passagem
2 passagens/dia
(compensando 7 dias descansados_
entre 12/2013 e 01/2014)

COORD ADM

REFERÊNCIA

PROVENTOS

13,00

120,90

DESCONTOS

CY

o

TOTA L DE VENCTOS

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

0,00

0,00

0,00

0,00

120,90
Valor líquido
Base cálculo IRRF

0,00

TOTAL DE DESC

0,00
120,90
Faixa IRRF

-

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNP) 01.248.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 — BAIRRO DO LIMÃO — SÃO PAULO — SP

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Cod

P/ FEVEREIRO — 2014

Nome do Funcionário

CBO

IZELIA MARIA DA SILVA

Função

ffi

AUX LIMPEZA

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

Vale Transporte ref. 01 a 28/02
R$_3,05/passagem
2_passagens/dia
(compensando 7 dias descansados
entre 12/2013 e 01/2014)

13,00

PROVENTOS

78,00

DESCONTOS

196

TOTAL DE VENCTOS

78,00
Valor líquido

TOTAL DE DESC

Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
78,00

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNP3 01.248.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP
RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Cod

P/ MARÇO - 2014

Nome do Funcionário

CBO

GERALDA FERNANDES OLIVEIRA
DESCRIÇAO
Vale Transporte ref. 01 a 28/02
R$ 4,65/passagem
2 passagens/dia
Vale Transporte ref. 01 a 28/02
R$_3,05/passagem
2 passagens/dia
Férias _a_partir_10/03/2014

o

Função

AUX LIMPEZA
o
REFERÊNCIA
4,00

PROVENTOS

DESCONTOS

37,20
CY

4,00

24,40

o )7 i
t) ___

TOTAL DEVENTOS

TOTAL DEDESC

61,60
Valor líquido

0,00
61,60
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNP) 01.248.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP
P1 ABRIL - 2014

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

[.
Cod

Nome do Funcionário

:Bo

IGERALDA FERNANDES OLIVEIRA

Vale Transporte ref. 01 a 30104
R$_4,65/passagem
2 passagens/dia
Vale Transporte ref. 01 a 30/04
R$_3,05/passagem
2 passagens/dia
éras até O5/4'2I

14,00

PROVENTOS
130,20

14,00

85,40

21S&)

Salário cont INSS

0,00

0.00

Base cálculo

0,00

o

AUX LIMPEZA

DESCONTOS

i_200
,
o

TOTAL DEDESC

1

Valor líquido

flflfl
215,6C

Base cálculo IRRF

Faixa IRRF

n nn

g

Ii.

TOTAL DE VENCTOS

Salário base

o

Função

1

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNP3 01.248.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP
P1 ABRIL - 2014

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Cod

Nome do Funcionário

CSO

RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO
DESCRI ÇAO
Vale Transporte ref. 01 a 30104

REFERÊNCIA
20,00

o

Função

1
PROVENTOS

COORD ADM
DESCONTOS

.)

R$4,65fpassagem
2 passagens/dia

'\

o

TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

186,00
Valor líquido

0,00
186,00
Faixa IRRF

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0,00

0,00

0.00

0.00

000

Z

o

186,00

Salário base

oO

U)

ARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
:NP3 01.248.36210001-69
EDE ADM SP: RUA 3ACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP
RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Cod

Nome do Funcionário

CBO

IZELIA MARIA DA SILVA

DESCRIÇÃO
Vale Transporte ref. 01 a 30104
R$_3,05/passagem
2 passagens/dia

Pf ABRIL - 2014
Função

o

o

AUX LIMPEZA

REFERÊNCIA PROVENTOS DESCONTOS

20,00

120,00

02

1-

TOTAL DE VENCTOS

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

120,00
Valor líquido

TOTAL DE OE

Base cálculo IRRF

Faixa IRRF

0,00
120,00

o

•ARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
:NP3 01.248.36210001-69
EDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP
P1 MAIO - 2014

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
od

o

Função

Nome do Funcionário

GERALDA FERNANDES OLIVEIRA

AUX LIMPEZA
o

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

PROVENTOS

Vale Transporte ref. 01 a 31105
R$ 4,65/passagem
2 passagens/dia
Vale Transporte ref. 01 a 31/OS
R$ 3,05/passagem
2 passagens/dia

21,00

195,30

21,00

128,10

Base cálculo FGTS

0.00

0,00

0,00

FGTS

0(

,O3 j

TOTAL DE DESC

Valor líquido

0,00
323,40

Base cálculo IRRF

Faixa IRRF

323,40

Salário cont INSS

o
5

TOTAL DE VENCTOS

Salário base

DESCONTOS

0.00

--

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 31.248.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP
P/ MAIO - 2014

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
od

Função

CBO

Nome do Funcionário

COORD ADM

RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO
DESCRIÇÃO
Vale Transporte ref. 01 a 31/05
R$ 4,65/passagem
2 passagens/dia

REFERÊNCIA
21,00

PROVENTOS
195,30

DESCONTOS

204

o
TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

195,30
Valor líquido

0,00
195,30
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

'. nn

flflfl

0.00

0,00

0,00

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 — BAIRRO DO LIMÃO — SÃO PAULO — SP

P/ MAIO — 2014

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
[

Cod

Função

CBO

Nome do Funcionário

ZELIA MARIA DA SILVA

AUX LIMPEZA

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

Vale Transporte ref. 01 a 31/05
R$ 3,05/passagem
2 passagens/dia

21,00

PROVENTOS
126,00

DESCONTOS

[i

J
1 1
Li

o

2O5(

o
o
O

o
TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

126,00
Valor líquido

0,00
126,00
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

PRT1DO TRABALHISTA NACIONAL
CNP]. C1.248.362/OU01-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP
RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Cod

P1 JUNHO - 2014

1

Nome do Funcionário

o

Função

CBO

RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO

COORD ADM

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

PROVENTOS

Vale Transporte ref. 01 a 30/06
R$ 4,651passagem
2 passagens/dia

20,00

186,00

DESCONTOS

06(
,
TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

186,00
Valor líquido

0,00
186,00
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

o

ARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
NPJ 01.248.36210001-69
EDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Cod

P1 JULHO - 2014

Nome do Funcionário

CBO

RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO

Função

o

COORD ADM

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

Vale Transporte ref. 01 a 31/07

PROVENTOS

22,00

204,60

-o

DESCONTOS

--'o

R$ 4,65/passagem

2 passagens/dia
207
oo
tu

1

TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

204,60
Valor líquido

0,00
204,60
Faixa IRRF

L
Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo' FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

O

1

PARTIDO RABALHISTA NACIONAL
CNPJ O..248.36210001-69
SDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP
RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Cod

P/. JULHO
1

Nome do Funcionário

LUCELJA MARIA TEODORO
DESCRIÇÃO
Vale Transporte ref. 01 a 31/07
R$ 4,65/passagem
2 passagens/dia

o

Função

CBO

AUX LIMPEZA
REFERÊNCIA

PROVENTOS

22,00

132,00

DESCONTOS

3E 1EtCãj

T1

<208
o

TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

132,00
Valor líquido

0,00
132,00
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNP) 01.248.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 — BAIRRO DO LIMÃO — SÃO PAULO — SP

P/iULHO-2014.

RECIBO DÈ VALE TRANSPORTE
r

Cod

o

Função

CBO

Nome do Funcionário

AUX LIMPEZA

GERALDA FERNANDES OLIVEIRA

LU
o

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

PROVENTOS

Vale Transporte ref. 01 a 31/07
R$ 4,65/passagem
2 passagens/dia
Vale Transporte ref. 01 a 31/07
R$_3,05/passagem
2 passagens/dia

22,00

204,60

22,00

134,20

-.

DESCONTOS

209

TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

338,80

Valor líquido

0,00
338,80

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

Faixa IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

{PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 0L248.36210001-69
IÇF-DE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

:

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Cod

ISERGIO RICARDO RODRIGUES

Função

ASSIST FINANC

REFERÊNCIA

Vale Transporte ref. 01 a 31/07
R$_3,05/passagem
2 passagens/dia

o

)

Nome do Funcionário

DESCRIÇÃO

P iULHO - 2014

22,00

PROVENTOS

204,60

DESCONTOS

21O

TOTAL DE VENCTOS

204,60
Valor líquido

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0.00

TOTAL DE DESC o

0,00
204,60

Faixa IRRF

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNP3 01.248.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP
P/ SETEMBRO - 2014

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Cod

o
5

Função

Nome do Funcionário

LUCELIA MARIA TE000RO

'-

-

AUX LIMPEZA

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

Vaie Transporte ref. 01 a 30/09
R$ 3,00/passagem
2 passagens/dia

22,00

PROVENTC

DESCONTOS

o

o

-

132,00

o
D

5

5

211

TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

132,00
Valor líquido

0,00
132,00
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÃRTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNP) 01.248362/000169
AfIA CD

MIA IACOFER. 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP
P/ AGOSTO - 2014

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

'o

Função

CBO

-

AUX LIMPEZA

GERALDA FERNANDES OLIVEIRA
RÊNCIA

DESCRIÇAO

Vale Transporte ref. 01 a 31/08
R$ 4,65/passagem
2 passagens/dia
Vale Transporte ref. 01 a 31/08
R$ 3,05/passagem
2 passagens/dia

21,00
i21,00 Ï

PROVENTOS

DESCONTO

195,30

1

I r°rt

128,10

1Fk

È212(

ouJ
1-

TOTAL DE VENCTOS

323,40
Valor líquido
áno base
0,00

zo
o

N

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

0,00

0,00

0,00

Base cálculo IRRF
0,00

TOTAL DE DESC

0,00 323,40 Faixa IRRF

\

PARTIDO TRAB ALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.36210001.69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Cod

Nome do Funcionário

Vale Transporte ref. 01 a 31/08
R$ 4165/passagem
2 passagens/dia

AGOSTO - 2014

cso

RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO
DESCRIÇÃO

P1

Função

J

COORD ADM

REFERÊNCIA

PROVENTOS

21,00

195,30

-o

DESCONTOS

213

1<
lo
1w
It)

1 TOTAL

1

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

_00

1L

DE VENCTOS

TOTAL DEDESC

195,30
Valor líquido

195,30

Base cálculo IRRF

Faixa IRRF

0,00

0,00

J1

IIlo
I

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNP3 01.248.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
[

Cod

P1 AGOSTO - 2014

Nome do Funcionário

Função

CBO

SERGIO RICARDO RODRIGUES

\\

ASSIST FINANC

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

PROVENTOS

Vale Transporte ref. 01 a 31/08
R$ 4,65/passagem
2 passagens/dia

21,00

195,30

DESCONTOS

214

Salário base

Salário cont INSS

000

0,00

Base cálculo FGTS

0,00 ---

TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

195,30
Valorlíquido

0,00
195,30

FGTS mês

Base cálculo IRRF

Faixa IRRF

0,00

0.00

PIRTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01248.36210001-69

SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615

-

BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP
P/ AGOSTO - 2014

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Cod

cBo

Nome do Funcionário

Função

LUCELIA MARIA TEODORO

AUX LIMPEZA

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

PROVENTOS

Vale Transporte ref. 01 a 31/08
R$ 3,00/passagem
2 passagens/dia

21,00

126,00

DESCONTOS

L215

___________________

TOTAL DE VENTOS

TOTAL DE DESC

126,00
Valor líquido

0,00
126,00
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNP3 01.248.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Cod

P/ SETEMBRO - 2014

Nome do Funcionário

CBO

Função

GERALDA FERNANDES OLIVEIRA
DESCRIÇÃO

•

Vale Transporte ref. 01 a 30/09
R$_4,65/passagem
2_passagens/dia
Vale Transporte ref. 01 a 30/09
R$_3,05/passagem
2_passagens/dia

AUX LIMPEZA
REFERÊNCIA
22,00

PROVENTOS
204,60

22,00

134,20

DESCONTOS

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0,00

0,00

0,00

0.00

-'4

216

TOTAL DE VENCTOS

338,80
Valor líquido

.2
z
1 oo
1

TOTAL DE DESC
1

0,00
338,80
Faixa IRRF

z

[PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Cod

P/ SETEMBRO - 2014

Nome do Funcionário

Função

CBO

RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO

COORD ADM

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

PROVENTOS

Vale Transporte ref. 01 a 30/09
R$ 4,65/passagem
2 passagens/dia

22,00

204,60

DESCONTOS

oo
o

TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

204,60
Valor líquido

0,00
204,60
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA )ACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP
P/ SETEMBRO - 2014

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
T

Cod

Nome do Funcionário

SERGIO RICARDO RODRIGUES
DESCRIÇAO

Vale Transporte ref. 01 a 30/09
R$ 4,65/passagem
2 passagens/dia

o

Função

CBO

ASSIST FINANC

REFERENCIA
22,00

PROVENTOS
204,60

o

DESCONTOS

o

o
o
o
TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

204,60
Valor líquido

0,00
204,60
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 0...243.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO — SÃO PAULO — 5P

JbõTÚSRÔ — 2O14i

'
Cod

Nome do Funcionário

Função

CBO

LUCELIA MARIA TEODORO

AUX LIMPEZA
2

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

PROVENTOS

Vale Transporte ref. 01 a 31110
R$ 3,00/passagem
2 passagens/dia

23,00

138,00

DESCONTOS

TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

138,00
Valor líquido

0,00
138,00
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.362/0001-69
SEDE ADM SP: RUA 3ACOFER, 615 — BAIRRO DO LIMÃO — SÃO PAULO — SP
P/ OUTUBRO — 2014

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Cod

AUX LIMPEZA

GERALDA FERNANDES OLIVEIRA
DESCRIÇÃO

Vale Transporte ref. 01 a 31/10
R$ 4,65/passagem
2 passagens/dia
Vale Transporte ref. 01 a 31/10
R$ 3,05/passagem
2 passagens/dia

o

Função

CBO

Nome do Funcionário

REFERÊNCIA
23,00

PROVENTOS
213,90

23,00

140,30

DESCONTOS

L

220
o

1-

TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

354,20
Valor líquido

0,00
354,20
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
NF.i 01.248.62IO001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

P/ OUTUBRO - 2014
o'

Cod

Função

D

Nome do Funclonarlo

ISERGIO RICARDO RODRIGUES

..

ASSIST FINANC

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

PROVENTOS

Vale Transporte ref. 01 a 31/10
R$ 4,65/passagem
2 passagens/dia

23,00

213,90

DESCONTOS

2

221

o

Salário base

n nn

Salário cont INSS
fl

00

TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

213,90
Valor líquido

0,00
213,90
Faixa IRRF

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0.00

0.00

n rtn

ARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
NPi 01.248.36210001-69
EDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Cod

OUTUBRO-2014..

Nome do Funcionário

CBO

RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO
DESCRIÇÃO
Vale Transporte ref. 01 a 31/10
R$_4,65/passagem
2 passagens/dia

Função
COORD ADM

REFERÊNCIA
23,00

PROVENTOS
213,90

DESCONTOS

\\

9U
22

oo
'o

Salário base
— 9,00

Salário cont INSS

000

Base cálculo FGTS

FGTS mês

TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

o
5

213,90
Valor líquido

0,00
213,90

-

Base cálculo IRRF

Faixa IRRF

0.00

H

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CNPJ 01.248.3621000169
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP
•
Cod

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Nome do Funcionar-lo

IGERALDA FERNANDES OLIVEIRA
DESCRIÇÃO
IR ERÊNCIA
Vaie Transporte ref. 01 a
30/ 11

19,00

R$_416Slpassagem
2 passagens/dia
Vale Transporte ref. 01 a 30/11
R$_3,OS/passagem
2 passagens/dia

P/NOVEMBRO - 2014

1

CBO

1

Função

PROVENTOS
176,70

19,00

01 00

000

cálculo FGTS

0100

FGTS mês

0,00

223

115,90

292,60
Salário cont INSS

In

_________ ____________ ____________

TOTAL DEVENOS
Salário base

AUX LIMPEZA
DESCONTO S

TOTAL DE DESC

00

Valor líquido
Base cálculoIRRF

0,00

0l
Fa?ixa

IRRF

<

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.362/0001-69
SEDE ADM SP: RUA )ACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP
RECIBO DE VALE TRANSPORTE

P1 NOVEMBRO

2014
o

Cod

Nome do Funcionário

Função

CBO

RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO
DESCRIÇÃO
Vale Transporte ref. 01 a 30/11
R$_4,65/passagem
2 passagens/dia

COORD ADM

REFERÊNCIA

PROVENTOS

19,00

176,70

DESCONTOS

1L

24

TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

176,70
Valor líquido

0,00
176,70
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

01 00

0,00

0,00

0,00

0,00

I'AKU)U 1 KAtSALM1IA PIACIUrIAL

CIdPJ 01.248.35210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

VALE TRANSPORTE
Cod

P1 NOVEMBRO - 2014

Nome do Funcionário

ç

Função

CBO

SERGIO RICARDO RODRIGUES

ASSIST FINANC

DESCRIÇÃO

REFERENCIA

PROVENTOS

Vale Transporte ref. 01 a 30/11
R$ 4,65/passagem
2 passagens/dia

19,00

176,70

\

DESCONTOS

225
tu1o
TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

176,70
Valor líquido

0,00
176,70
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.36210001-69
EIEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

P1 DEZEMBRO - 2014

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

o
-

Cod

Nome do Funcionário

Função

CBO

RICARDO COSTA FRANCO DE CAMARGO
DESCRIÇÃO
Vale Transporte ref. 01 a 31/12
R$ 4,65/passagem
2 passagens/dia

COORD ADM

REFERÊNCIA

PROVENTOS

22,00

204,60

DESCONTOS

226

Fh

oo
o
TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

204,60
Valor líquido

0,00
204,60
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNPJ 01.248.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

:... RECIBO . DE A4 `T
[

Cod

P1 DEZEMBRO 2014

.

Função

CBO

Nome do Funcionário

AUX LIMPEZA

LUCELIA MARIA TEODORO

[

DESCRIÇAO

Vaie Transporte ref. 01 a 31/12
R$ 3,00/passagem
2 passagens/dia

REFERÊNCIA
22,00

PROVENTOS
132,00

DESCONTOS

227
1-

OTAL DE VENCTOS

Valor líquido

0,00
132,00

Base cálculo IRRF

Faixa IRRF

132,00
Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

0.00

0,00

0,00

FGTS m

0,00

TAL DE DESC

0,00

PARÏIDO TRABALHISTA NACIONAL
CNP3 01.248.36210001-69
SEDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 - BAIRRO DO LIMÃO - SÃO PAULO - SP

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
Cod

P1 DEZEMBRO - 2014

Nome do Funcionário

CBO

Função

GERALDA FERNANDES OLIVEIRA
DESCRIÇÃO

Vale Transporte ref. 01 a 31/12

o
z
o

AUX LIMPEZA

REFERÊNCIA
- 22,00

PROVENTOS
204,60

DESCONTOS

e

R$_4,65/passagem

1-

2 passagens/dia
Vale Transporte ref. 01 a 31/12
R$_3,05/passagem
2 passagens/dia

22,00

28

134,20

TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DE5

338,80
Valor líquido

0,00
338,80
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

ri

ARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
NP) 01.248.36210001-69
EDE ADM SP: RUA JACOFER, 615 — BAIRRO DO LIMÃO — SÃO PAULO — SP

............... DEZEMBRO 2014.

RECIBO DE VALE,TRANSPOR T E
Cod

o

Função

CBO

Tome do Funcionário

ASSIST FINANC

ISERG10 RICARDO RODRIGUES
DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

PROVENTOS

Vale Transporte ref. 01 a 31/12
R$ 4,65/passagem
2 passagens/dia

22,00

204,60

DESCONTOS

o

CY

o
.229

ai
TOTAL DE VENCTOS

TOTAL DE DESC

204,60
Valor líquido

0,00
204,60
Faixa IRRF

Salário base

Salário cont INSS

Base cálculo FGTS

FGTS mês

Base cálculo IRRF

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

p Trabalhista Nacional

31.1.01.0111

L1v^
wu0

RESCISÃO DE
CONTRATO DE
TRABALHO

Sede Nacional - SHtN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco J - sala 104 (61) 3468.5633 / 3468.2671
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília - DF
Sede Administrativa— R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 -SP/SP (11)3935.6353/3488.9424 ptiihiasiIp1n.ur.hr

SIGA /CTBR400/v.11
Hora... 10:41:46

Emissao: 25/04/15
XPARTIOA

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO
DESCRICAO
CONTA
- DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1.01.01
CONTA - 3.1.1.01.0111

2
Pagina:
DT.Ref. 31/12/14

Partido Trabalhista Nacional
01.248.362/0001-69
RAZAO ANALITICO EM REAL
DE 01/01/14 ATE 31/12/14
Fil

- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

C CO.

ITEM CONTA

COD CL VAI

CREDITO

DEBITO

SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR:

11/02/14
008850001000004001 RESCISÃO TATIANE LEMES TIT: GPE-150214

0101

1.132,79

1.132,79 O

26/05/14
008850001000041001 PER 09/12/13 A 31/05/14 ZELIA TIT: GPE-2
60514

0101

1.890,59

3.023,38 D

31/12/14
999999000000020009 ENCERRAMENTO DO EXERCIdO

0.1.1.01

3.023,38

0101

Totais da Conta =>
3.023,38

3.023,39
TOTAL

GERAL=>

q
L')
w

Hora: 10:41:46

DOC ou TEO

E'etrôniCO

Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
• CPF • O NP

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
33
SP-AV PEDROSO DE MORAES
3793
10067101
282.894.708-43
TATIANE LEMES
CREDITO EM CONTA CORRENTE
21.302
1.132,79
232
1310212014
____________

Autenticação SISBB

A7F509613D0291 65E

Assinada por

PARTIDO TRAB NACIONAL

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

13/UZ/U14 uj.jo:jo
1310212014 09.40:52

[bb.com.br]
13/212914

DOG Eletrônico

A337130930234803008
1310212014 09:38:37

SA
Debitado

1193-2
21810-3

Agência
Conta corrente

PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado
ditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência

f- •

ç/

rq rd

orr

SP-AV FEDROSO DE MORAES
3793
10067101
282.894.708-43
TATIANE LEMES
CREDITO EM CONTA CORRENTE
1.13279
1310212014

e:idene

,cr insuf:c:éno:a de assrtur5s.

217748869.
isuário: J5474951 MARCIA PERE IRA CRAVO.

PonrAnc.i núnro:

bcdb23bc &codMen
https://aapÏ . bb.com.br/aapj/noticiabb?tO nSeS5a800f200009273

6125,6126,61 53&codNoticia9454

1/1

TERMO

DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
IDENTIFICAÇÃO DO

EWRE~R

C) 12483^2000169

IDENTIFICAÇÃO

TRABALHADOR

DO

AI AlDA 85

032113 — OO170ISP

07092050

SP

-

GUAAUIOS
IIAURA 8URL.A1ETTO

10/07/1919

28289470843

DADOS DO CONTRATO
-

1-Por Prazo Indeterminado

A_t

?

13_

10/02/2014
;,tr:,q

3Ç c;!:qi:

For,

01

0,00

0,00

NÃO

D1D0 DE9IISSAO

10102/2014

01/11/2013

1.800.00

p

PARTIDO TP.A8ALHISTA

DISCRIMINAÇÃO DAS

VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS
-

SR0CA

0,00

600.00

VALOR

RORRICA

VALOR

RI8RICA

VALOR

000

-

0,00

0,00
-

-

R-.

0,00

-.

0,00

0,00

0.00
150.00

-•-

-

F.L:

-,L?

450,00
-

. -- -

-

-

150,00

TL 8xscisóptio

291,72

0,00

DEDUÇÕES
DESR

-

VALOR

DN

_!

C'CL?

_:.,An-

0,00

0.00
-

-

71,33
-

Z DEC. V?AL

a:ap

210.00
0,00

0,00

12,00

0. 00

0, 00

0,00
- - DL'C VLLE a:MLC-

0,00
0.00

0,00

0,00

-

o-n'_qfl'

0,00

0.00

VALOR

0.00

0,00

0,00

1.641.72

TAL DAS DOÇÕES
215,60
')?L

-- — — ------

RESCSSÔRXO LÍQOrIDO

1.132,79

DOC ou TED Eletrônico
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
"O" - CPF/CNPJ d;ferente

341
ITAU UNIBANCO S.A.
1659
S PAULO CAMPO BELO
90599
260.738608-03
ZELIA MARIA DA SILVA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
60.203
1.89059
0210612014

Autenticação SISBB

12CDDECO164D2A23

Assinada por

PARTIDO TRAB NACIONAL

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

'M SUP3

235

0210612014 15:55:27
0210612014 15:58:25

[bb.com.br]

2/2O14

DOC Eletrônico

A33Q021 549477507009
02/06/2014 15:55:27

Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
C-CPF/CNPJdferente

341
ÍrAU UNIBANCO S.A.
1659
S PAULO CAMPO BaO
90599
260.738.608-03
ZBJA MARIA DA SILVA
CREDITO Bl CONTA CORRENTE
1.89059
02/0612014

236

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Fndência número: 246276672.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

l524O48O3c01fO36b2&8a3&ccMenus=612561266153&cNag454

1/1

TERMO DÈ RESCISÃODO CQ,. tRÀTODE,TRABALFO.,
•

lDErnF1cAÇÃO DO EMPREGADOR

.

01 CNPJ/CEI

02 Razão Social/Nome

01.248.36210001-69

.

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

1

03 Endereço (logradouro, n o, andar, apartamento)

SAUS QD 06 BL K 07 SALA 02 SOBRELOSA
1 06 UF
1 07 CEP
BRASILIA
DF
70310-500

05 Município

.1
1OPISiPASEP

.

11 Nome

1••

04 Baino

ASA SUL

1

08 CNAE

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

94928-00

IDENT1FJCAÃO.DO TRABALHADOR ...........

127.71537.07-0

ZELIA MARIA DA SILVA

12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento)

13 Bairro

ESTRADA DA BARONESA 440 - CASA 2
F'Q BOLOGNE
1 I6CEP
1 I7CTPS(n°, série, UF)
18CPF
1 I5UF
SAO PAULO
SP
04941-172
004624/00271/SP

14 Município

l g Data deNascimento

2oNomedaMãe

07/0611961

E

MARIA ROSA DO PRADO

1

DADOS DO CONTRATO:

21 Tipo

.

.....

237 / j!

,.

1. Prazo indeterminado
22 Causa do Afastamento

Demissão sem justa causa - aviso prévio trabalhado
23 Remuneração Mês Ant.

990,00
28 Pensão .AJim. (%) (TRCT)

0,00

24 Data de Admissão

0911212013
1
129 Pensão PJrn. (%) (FGTS)

31 Código &rxkal

VERBAS RESCISÓRIAS
Rubrica

50 Saldo de 30 /dias Salário
(líquido de 00 ff~e DSR)
53 Adlc. de Insalubridade
0.00 %
56.lHorasExtras 0,00 horasa
0.00

0,00

DEDUÇÕES
Desconto
l00 Pensão Alimentíaa

1

3110512014

127 Cód. Afastamento
01 - SJ2

30 Categoria do Trabalhador

01
ONAÇÃO

Valor

Rubrica

Valor

Rubrica

990,00

51 Comissões

0,00

54Adíc.de
Pdade
edojloel

0,00

57Goijetas

0,00

60 Multa Art477,
8°/CLT
64.1 13° Salario-Exerc..

0,00

0,00

412,50
0,00
0,00

do

Desconto

l03 Aviso Prévio Indenizado
O_dias

0,00

112.1 PrevidêndaSodal

114.1 IRRF

0,00

114.2IRRF sobre l3°

Valor

52 Gratificação

0,00

55Adic. Noturno
0,00 Horas a
%
S8 Descanso Semanal
Reniunerado(DSR)

0,00
0,00

62Saláiio-Famíla

0,c3

65 Férias Prapon

165,00

-495,00

69 Aviso Prévio
Indenizado

0,00

0,00

saldo

0,00

59,40

0,00

0,00 %

68 Terço Consttuc. de
Férias
71 Férias (Aviso Prévio
Indenizado)

99 Ajuste
devedor

Valor

0,00

101 Adiantamento Salarial

115.2 Des Vale transporte

26 Data de Afastamento

02/0512014

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

%

59RellexodoDSRsobreSalájio
Variável
13° salário Proportional
05 /12 avos
66.1 Férias Venc. Per.Aquisitivo
O
a
O
7013° Salário (Aviso Prévio
Indenizado)

125 Data do Aviso Prévio

0,00

Valor
0,00

79,20

•

0,00

TOTAL BRUTO

.

Desconto

Valor

l02 Adiantamento l3°
Salário
112.2PrevSodal-13°
115.1 Desc arred folha

•
TOTAL DEDUÇÕES
VALORLÍQUIDO

2.062,50

-0,00

33,00
0,31
______________171,91
• 1.890,59

TERMODE QUITAÇÃODERESCISÂO.
,*.; &
EMPREGADOR
--'
01 CNPJ/CEI

02 Razão Social/Nome

01.248.36210001-69

TRABALHADOR
10PIS/PASEP

.HQ

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

11 Nome

127.71537.07-0

ZELIA MARIA DA SILVA

17 CTPS (n°, série, UF)
0046241002711SP

CONTRATO

118 CPF

260.738.608-03

1

19 Data de Nascimento

0710611961

20 Nome da Mãe

MARIA ROSA DO PRADO

-•

22 Causa do Afastamento

Demissão sem justa causa - aviso prévio trabalhado
24 Data

j jmissão

0911212013

125 Data do Aviso Prévio

0210512014

1

26 Data de Afastamento

31/05/2014

27 Cód. Afast.

01

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)

000

30 Categoria do Trabalhador

01

238(1
c:

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos tenros do artigo n.° 477 da Consolidaçãoda/Leido
Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1 1 do art. n.° 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do chtrato\de
trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletya
de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.
No dia
/1
foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução NormativaJSRT n.° 1512010, o efetivo pagamento das
verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$
1.890.59 ,o qual, devidamente rubricado pelas pertes, é
parte integrante do presente Termo de Quitação.

SÃO PAULO

dé 2014

de

'

0ePa'
150 Assinatura do Empregadorj Preposto

-jdO
G'

.00'

hrüdo

Ø Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

[156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
E

GRATUITA.

Pode otraba8hador iniciar ação judicial quanto aos credites resultantes das relaçôes de trabalho ate o limite dedois
,anos ós a ,extinção do con&o detbatho (V
A7? daConstitoição Fed
988

Partido Trabalhista Nacional

239

3e1m1e01e0123

IR S/SALARIOS

1

2
Pagina:
DT.Ref. 31/12/14

Partido Trabalhista Nacional
01.248. 362/0001-69
DE 01/01/14 ATE 31/12/14
RAZÃO ANALITICO EM REAL

IDA /CTBR400/v.11
ora... 12:54:13
XPARTIDA

HISTORICO

Fil

o CUST(

ETniSsao: 21/04/15
CREDITO

.UUL.LV&L

SALDO ATUAL

0050RICAO
- DESPESAS COM PESSOAL

ONTA
.1.1.01.01

SALDO ANTERIOR:
- IRF SI SALABIOS

ONTA - 3.1.1.01.0123
28/01/14

IRRF 5/ SAL - REF-01/2514 MINISTERIO FAZ
ENDA TIT: GPE-512014

0101

IRRF SI SAL - REF-52/2014 MINISTERIO FAZ
ENDA TIT: GPE-022014

0101

IRRF 5/ SAL - REF-53/2014 MINISTERIO FAZ
ENDA TIT: GPE-032514
S08850I11000518001 IREF REF. FERIAS RICARDO NINISTERIO FAZE
MOA TIT: GPE-170414

0101

26/06/14
005800001000020001

IRRF FOLHA - REF- 06/2014 MINISTERIO FAZ
ENDA TIO: GPE-30062014

0101

IRRF SI SAL - REF-07/2014 MINISTERIO FAZ
ENDA TIT: GPE-072514

0101

IRRF 5/ SAL - REF-08/2014 MINISTERIO FAZ
ENDA TIT: GPE-082514

0101

ZRRF SI SAL - REF-13/2514 MIMISTERIO FAZ
ENDA T2T: GPE-132514

0101

IRRF SI SAL - REF-112514 MINISTERSO FAZ
ENDA TIO: GPE-112514A

0101

008850001000013001

24/02/14
108850001055058001

27/03/14
008850001000007001

28/07/14
509850051050510001

25/08/14
008850001000014001

19/12/14
008850551015011051

23/12/14
008850001000010001

T o t a i a

TOTAL

da

Conta

CERAL>

18,17

18,17 Z

18,17

36,34 O

18,17

54,51 O

70,98

125,49 O

18,17

143,66 D

18,17

161,83 O

18,17

180,00 O

18,17

198,17 D

18,17

216,34 D

0101

==>

-

12:04:

1' Via

Aprovado pela INJRFB n9 73612007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

-

03

04 CÓDIGO DA RECEITA
05

01 NOME / TELEFONE

NÚMERO DO CPF OU CNPJ

06 DATA DE VENCIMENTO

IRRF si salarios ref 0112014

07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 2010212014

08 VALOR DA MULTA

NÃO RECEBER COM RASURAS

01.248.362/0001-69
0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

Partido Trabalhista Nacional

Domicílio tributário do contribuinte:
PAULO
SACI PAULO

31/01/2014

20/02/2014
18,17

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/69
--

10 VALOR TOTAL

Auto Atendimento Versão 4.66.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000000-4 18170064405-5 11012483620-3 00105614031-0

III 111011111111 I 1 I III II 1 HI 111 lO 1 II 1 II I Ii I II 111I III 111111 II P1

-

AUTENTI(AÇAO BANCARIA (Somente nas e 2- Vl)

OI
2' Via

AprOVaaO pela irinir n
02 PERÍODO DE APURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

03

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

________________________

NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF

31/01/2014
01.248.362/0001-69
0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/ TELEFONE

Partido Trabalhista Nacional

06 DATA DE VENCIMENTO

20/02/2014

IRRF s/ salarios ref 01/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 20/0212014

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS Ei OU
ENCARGOS DL- 1.025/69

0,00

Domicilio tributário do contribuinte:

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.66.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

10 VALOR TOTAL

85610000000-4 18170064405-5 11012483620-3 001 'ti3. 031-0

1111111111111111 0I 1 11I III II 1 11I 1111111 I11I II II 0l II

II 111111101111

18,17

18,17
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1' e 2 4 vias)

1 lO 11111 111 l

1 DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Aprovado peb

B n 73612007

1' Via
-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

02 PERÍODO DE APURAÇÃO
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
CÓDIGO DA RECEITA

04

DARF

28/0212014
01.248.362/0001-69
0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

09 DATA DE VENCIMENTO

IRRF SI SALÁRIOS REF 0212014

07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 2010312014

08 VALOR DA MULTA

Domicil,o tributário do contrbjdoto:

SAO PAULO

09
i.

18,17
___

VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL- 1-025169
VALOR TOTAL

NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.67.547107 - opção 1- 011 versão

2010312014

10

00-5 18170064407-1 91012483620-6 00105614059-1

47

(0) O

14JJ7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 e/2 ias)

Aprovado pela IN/RFB n 736/3607

29T18

* MINISTÉRIO DA FAZENDA
- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

0O
DE APURAÇÃO
2 PERÍOD

03

NÚMERO DO CPF Ou CNPJ

04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

09 DATA DE VENCIMENTO

IRRF S/ SALÁRIOS REF 02/2014

07 VALOR 00 PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 2010312014

08 VALOR DA MULTA

Domicílio tributário do

01.248.362/0001-69

0561

Ø5 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE

SÃO PAULO

2810212014

flrtsãote:

NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 467.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS 01-1.025/69
10 VALOR TOTAL

2010312014
18,17
0,00
0,00
18,17

101

(UU0440 I-1

I1012483620-6 00105614059-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 à e 22 vias)

I III llI 111111111 IIIIIi t ililií
mliiiiiiiiiiiii

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 1

IM,QrD .Q flCPSnfl7

V

MINISTÉRIO DA FAZENDA

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

03

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

95

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

17/04/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 1710412014

09

NÃO RECEBER COM RASURAS

VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

243
0,0Or

10 VALOR TOTAL

Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3
117flflAAln

18,17

08 VALOR DA MULTA

Domicilio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

R'R1flflflflflfln..A

01.248.362/0001-69

06 DATA DE VENCIMENTO
___________________

IRRF SI SALÁRIOS REF 0312014

31/03/2014

NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF

Via

i i mui

p U 1 U,JU 1 'IUUO

18, J7
CINI 1 i,#tij trANCARIA (Somente nas 1a e 2 a vias)

cortar nesta linha
naprovaao peia INIKFB rO 736fO7

1 0 2 PERÍODO DE APURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

-

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

.-

DARF

L

3 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

104 CÓDIGO DA RECEITA
—1 05 NUMEROD

01
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

L

NOME/ TELEFONE

01.248.362/0001-69
0561

17/04/2014

107 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 17/04/2014

R DA MULTA -

Domicilio tributário do contribuinte:
SAOPAIJLO

1817j
000j

NÃO RECEBER COM

R DOS JUROS E/ OU
FENCARGOS DL - 1.025/69
RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000000-4 1R17flfl&&1fl..i

31/03/2014

REFERÊNCIA

[ã6 DATA DE VENCIMENTO

IRRF SI SALÁRIOS REF 0312014

21 Via

71fl

AØn

R TOTAL

•

"J IUljO

---

11

_J

0,00
18,17

1 iL/hhU

trANCARIA (Somente nas 1 1 e 2a vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

!°P ~ ng 735O7

Rí000DEAP

-tJRAÇÃO
02
MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

01.248.362/0001-69
04 CÕOIGO DA RECEITA

DARF
01

3110312014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

NOME/TELEFONE

Partido Trabalhista Nacional
IRRF s/ férias Ricardo Camargo

DARF válido para pagamento até 1710412014

Domicflro trt)utário do mntrbuinle:

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.68547107 - opçao 1- DLL versão 1.3

DATA DE VENCIMENTO
1

17104/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL

70,98
08 VALOR DA MULTA
09 VALOR DOS JUROS E / OU
1.025/69

N

10 VALOR TOTAL

85680000000-7 7nq innfiii n,

-

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

-

NdAHI

'4

244 0(Ç

(ORer4e nas lYe

2' vias)

en-er nETa listra

MINISTÉRIO DA FAZENDA

02 PERI000 DE APURAÇÃO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.248.362/0001-69
0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

TELEFONE
01 NOME/

Partido Trabalhista Nacional
IRRF si férias Ricardo Camargo

DARF válido para pagamento até 17104/2014

SÃO

31/03/2014
04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF

Oomj1jo tit* gárj0 do COntr4iuãi:

2' Via

09 DATA DE VENCIMENTO

- 17104/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA

PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.68.54.7107 - caição 1- OU. versão 1.3
-

O9 VALOR DOS Jurt0sE,ou 1
1.025/69 1

70,98 1
0,00
0,00

110 VALOR TOTAL

85680000000-7 70980064410-2 71012483620-0 00105614090 -6

70,98
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1' e 2' vias)

nena

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas p
ontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.1

Ânn,.tn nh. INJRFR na 7Ri9flfl7

MINISTÉRIO DA FAZENDA

02'PERÍ0D0 DE APURAÇÃO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

30/06/2014
01.248.362/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF

95

01 NOME/TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

06 DATA DE VENCIMENTO

IRRF SALARIOS REF 06/2014

0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

18/07/2014

07 VALOR-DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 1810712014

08

Domicilio tributário do contribuinte:

SAO PAULO

18,17

VALOR DA MULTA

O9 VALOR DOS JUROS E/OU

.
I1L1llUL

ENCARGOS DL -1.025/69

NÃO RECEBER COM RASURAS

245

10 VALOR TOTAL

Auto Atendimento Versão 4.71.54.7107- opção 1 - DLL versão 1.3

1
Oh ULIUP i -o

ou-

uuu

uui ui ai 1 -3

11 AU 1 1 IAÇAO BANCARIA (Somente nas 1 0 e 21Iwis)

llIII AlHll lllllllll llhlllhllllll lll 11111 1111 llllll lIA ll
Cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB n 5 736/2007

I

21 Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

O2PERÍODODEAPURAÇÃO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

03

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

.

06A DE VENCIMENTO

18/07/2014

IRRF SALARIOS REF 0612014

07' .

DARF válido para pagamento até 1810712014

Domicilio tributário do contribuinte:

18,17

09 VALOR DOS JUROS E/ OU
ENCARGOS DL - 1.025169

NÃO RECEBER COM RASURAS

-

VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA

SAO PAULO

-

01.248.362/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF

30/06/2014

NÚMERO DO CPF OU CNPJ

-

Auto Atendimento Versão 4.71.54.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

1

0,00
0,00

10 VALOR TOTAL

85670000000-8 18170064419-6 91012483620-6 00105614181-3

11

18.17
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 1 e 21 vias)

1 1 1 Illf
Cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Aprovado pela INIhtI-b n

1' Via
SbIZUU

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO
03

NÚMERO DO 0FF OU CNPJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF
01 NOME/TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

04 CÓDIGO DA RECEITA

31/07/2014
01.248.362/0001-69
0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO

20/08/2014

VALOR DO PRINCIPAL

IRRF SALÁRIOS REF 07/2014

07

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

08 VALOR DA MULTA

18,17
0.00 _

Domicílioio tributãrio do contribuinte:
SAO PAULO

09

NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025169

1

7

10 VALOR TOTAL

1

1

85690000000-6 18170064423-8 21012483620-1 00105614212-6

11

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas la e 24 vjas)

cortar nesta linha

29 Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02

PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF
01 NOME/TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

04 CÓDIGO DA RECEITA
05

06 DATA DE VENCIMENTO

IRRF SALARIOS REF 07/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

08 VALOR DA MULTA

SAO PAULO

09

NÃO RECEBER COM RASURAS

_________________

Auto Atendimento Versão 4.73.55.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

01.248.362/0001-69
0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

Domicílio tributário do contribuinte:

1

31/07/2014

VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025169

10 VALOR TOTAL

85690000000-6 18170064423-8 21012483620-1 00105614212-6

11

20/08/2014
18,17
0,00
0,00
18,17

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 e 20 vias)

111111111111111111111111111111111111111111111
tiahTIorthItTaifl

1

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Aprovado pela IN/RFB na 735/2007

1 Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

1

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF

os

01 NOME/TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

IRRF SALARIOS REF 112014

07

DARF válido para pagamento até 1911212014

08 VALOR DA MULTA

Domicilio tributário do contribuinte:

O9

NÃO RECEBER COM RASURAS

01.248.362/0001-69
0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

SAO PAULO

30/11/2014

19/12/2014

VALOR DO PRINCIPAL

18,17
TPnL4ãL

PIO

VALOR D0SJUR0SE1OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

247

10 VALOR TOTAL

Auto Atendimento Versão 4.80.59.7107 - opção 1 - ELL versão 1.3

85640000000-1 18170064435-2 31012483620-9 00105614334-8

Õ_ ,o

______
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 4 eitvias)\

Cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB na 73512007

MINISTÉRIO DA FAZENDA

02 PERÍODO DE APURAÇÃO,

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF

05

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

IRRF SALÁRIOS REF 112014

07

DARF válido para pagamento até 1911212014

08 VALOR DA MULTA

Dom/cão tributário do contribuinte:

09

NÃO RECEBER COM RASURAS

II ll 1 1 III

19/12/2014
18,17

VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

85640000000-1 18170064435-2 31012483620-9 00105614334-8

01H11 1111 Mil Ml 10111 Hl i 1 li 1 1M1 II I III 111 E 1 1111111 i1

0561

VALOR DO PRINCIPAL

10 VALOR TOTAL

Auto Atendimento Versão 4.80.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

01.248.362/0001-69

NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

SAO PAULO

30/11/2014

0,00
0,00
18,17

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas la e 2' vias)

I
Cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 1

11 via

Aprovado pesa INIRFB n° 736/07

31 11 2/2014

o

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Koi

õ248.362IO0 01 -69

DA

0561

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

%.

105

DARF

01

DATA DEVENUIMtNIU

20101/2015
18,17

fVALOR PRINCIPAL

NOME /TELEFONE
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

VALOR DA MULTA -

DARF válido para pagamento até 2010112015

ELEíVA 00

00

DOS JUROS EIO.
09 VALOR
ENCARGOS DL - 1025169

DomciUO tributário infomiado SAO PAULO - SP

NÃO RECEBER COM RASURAS

,17

Lo VALOR TOTAL
UTENTICAÇAO BANCÁRIA (Somente nas i a e 21 vias)
081121201410:42:03

SicalcWeb versão 1.3.59.7107

85680000000-7

18170064502-9

01012483620-5

00105614365-2

2v1a
--AprovadO pela

;:;

--

Eirnr fl1 API IRACÃO 1

AUTEF'fl it.,/\kU

85680000000-7

18170064502-9

010124836205

bL'»

00105614365-2

1F emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancana

31/12/20141

provado pela IN/RFB n 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Docümento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERIODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
04 CÓDIGO DA RECEITA

31/08/2014
01.248.362/0001-69
0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

06 DATA DE VENCIMENTO

IRRF SALARIO 082014

07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 1910912014

08 VALOR DA MULTA

Domicílio tributário do contribuinte:

SAO PAULO

09

NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 13

19/09/2014
18,17

VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL -1.025/69

4 f VALOR TOTAL
1U

............-

L_

85670000000-8 18170064426-1 21012483620-1 00105614243-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 à e 2 vias)

I I llIllhI 1111 ll1I II II 1 llI ll 1111 IIIII I 1 1111 HI 1 I 1111111111111 I III I I I __________________________________________________________
Aprovado peta IN/RFB ng 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

$

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

03

NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04 CÓDIGO DA RECEITA

cortar resta linha

31/08/2014
01.248.362/0001-69
0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

06 DATA DE VENCIMENTO

IRRF SALARIO 082014

07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 1910912014

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025169

0,00

19/09/2014
18,17

Domicilio tributário do contribuinte:

SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107- opção 1 - DLL versão 1.3

10 VALOR TOTAL

18,1j

85670000000-8 18170064426-1 21U14bU-1 UU1U3DI'+'IJI

III 11111ff 1111 I 11111 11ll 11111 11 11111 ff1 1 I IIIU

[

I I I I 111111 f I11 111111ff

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 1

Partido Trabalhista Nacional

je

Le

1.01.02

1!kLSU911M El

E

ALUGUÉIS E
CONDOMÍNIOS

Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J - Bloco J - sala 104—
(61) 3468.5633 / 3468.2671
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília— DF
B.
Limão
02712-070
-SP/SP (11)3935.6353/3488.9424 pIrsiIjjiigJr
615—
Sede Administrativa—R. Jacofer

Partido Trabalhista Nacional

251

3elele01e0201
LOCAÇÃO D E
BENS MOVEIS

Pagamento de títulos com débito em conta corrente
I5:04:32

BANCO DO 3RAS:L

COMPROVANTS DcPAOACNTO ES TITULOS
'OENT: DARTDO TRAB CACCNAD
COTA
AGFA: 1I9-2

21

BANCO NRADESCC S.A.
12.222
28101/2O1
396
396,00

N9, DOCUMENM
DATA DO ?AGAENTO
.'LDP. DO DOCUMENTO
VALDA COTRADO

E.Z3.D5E.AEE.CA61

NR.AUTENTCACAO

Assinada por

252

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

28I01IU14 1o:UZ:(

2810112014 15:04:32

[bb.com.br]

) 28/1I20'4

A33K281450012409
2810112014 15:0225

Cobrança/Títulos
avmA
Cliente

Opção para pagamento
Agência
Conta corrente

Débito em conta corrente
1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/rrulta
Outros acréscimos
Valor cobrado

BANCO BRADESCO S.A.
23790.31301 91340.100345 03012.122200 1 59570000039600
28/01/2014
39600
0,00
0,00
0,00
TLsiE0 0,00
96,00

Tronaçc registrado con p endente po nuficèncie de assinaturas.
Pendência número: 213649922.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

https://aa .bb.com.br/aapj/noticiabb?tolnSessao= 05f6ea10e3015748f5df59fd89Oa01 14&codMenus61 25,61 26,6174&codNoticia= 16819

1/1

ri

Comprovante dr ntr
Motivos de não entreg a(para uso da emprrg3dora
[]Não(,:; »..'N' incUcado
GAusente
-se
Insuficiente
Valor do Documento
',,--,ot-..il
fl
'
Falecido
O
-soa nn O Desconhecido

Bradesco

Agência / Código Cedente
0313-110121222-2
Nosso Número

Cedente
ARKLOI( EQUIPAMENTOS DE INFCRM..
Sacado
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
eN0dOcUmeflt0J
Vencimnto

Recebi(emOS) O oioqueoi 1
com as caracteristicaa acima.
Pagável preferenc i a lmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Local de Pagamento

......

Data de Processamento10101

237.2 .91340100345 03012. 1 22200 1 59570000039600

fl

.

Local de Pagamento
fgveI preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Cede: te
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Espécie Documento
Número do documento
Data do documento
DM
78825
1010112014
Espécie Moeda Quantidade
Carteira
Uso do Banco 7I
R$
09
1

.

54
Aceite
Sem

Data Processamento
1010112014
1
Valor
.

5

.J - .

1

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Vencimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA .................................0,13
APÓS 28/01/2014 MULTA .....................................7,92

2(101/2í'4

Agência / Código Cedente
(1313-........
Nosso Número
ir
1/
1 (=) Valor do Documento
39
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4(+) Mora Multa

CtrI. Participante: 012483620001693264

5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

do Banco:
Recebimento através do cheque n.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.
Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACiONAL - CNPJ: 01.248.362/0001-69
STSRTVS, 701 -ASA SUL
70340-000 BRASILIA - DF
Sacador/Avalista:

lá

sraesco

-

so
Autenticação Mecénica

23790.31301 91340.100345 03012.122200 1 59570000039600

237-2

Vencimento
Local de Pagamento
28/01/2014
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Agência / Código Cedente
.
Cedente
0313-1 10121222-2
___________________________
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nosso Número
Data Processamento
Aceite
Espécie Documento
Número do documento
Data do documento
09(1: eLt,4 3-4
10/0112014
Sem
DM
1010112014
- 78825
- -1 () Valor do Documente
1 Valor
Espécie Moeda Quantidade
Carteira
Cip
Uso do Banco
396,Ç9
1,1
09
R$
.
-',-----..

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM. 1 ERMANÊNCIS.................................0, 13
APÓS 28/01/2014 MULTA ...... ... ...........................

3 (-) Outras Deduções
7,92

4 (+) Mora Multa
5 (±) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

CtrI. Participante: 012483620001693264
PARTIDO
TRABALHISTA
NACIONAL
- CNPJ: 01.248.36210001-69
Sacado:
ST SRTVS, 701 - ASA SUL
70340-000 BRASILIA - DF
Sacador/Avalista:

I[ I 'II
O'l

U O"O

1I

11

1

O

O

--

iSOLIi.IiUj
—
Código de Baixa.
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

\ A - CUENIE

N° 78.825
DATA DE EWISSAO DA FATURA - 09/01/2014
--

-

CNPJ/CPF

NOME RAZÃO SOCIAL
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

01.248.362/0001-69
CEP

BAIRRO / DISTRITO
ASJi E UL

ENDEREÇO
SRTVS, 701

INSCR. ESTADUAL
UF
MUNICIPIO
ISENTO
DF
(11) 3488-9400
BRASILIA
ORMAÇÕES DA FATURA
NUMERO
1

V

R

R$ ^396,00

BANCO

VENCIMENTO
28/01/2014

BANCO BRADESCO SIA

PERI000
28112/2013

* * * * * * ******** ************* * * * * * * * * * * * *

* *

TREZENTOS E NOVENTA ESEIS REAIS

VALOR TOTAL:

OBSERVAÇÕES
E-mail para cobrança arthur.stafleV@radioatual,C om.br

R$ 396.00

116 de 31 de Julho de 2003 - i tens 3,01, o quer
Em conformidade com a Lei. N
descbngaofledsdO
indeferiu ao pagamento de ISS ( Imposto Sobre Serviços) e
Nota Fis ca l de presta çã o de Serviços de Locação de Bens Moveis
Declara para fins de não incidência na fonte da CSLL, da Cofins e da contribuiçãi
Social para o pagamento da PIE / PASEP. a que se refere o artigo 30 da lei N°10.833
de 2911212003, que 8 regularmente inscrita no sistema integrado de pagamento d
impostos.
-.-.

.°

)3

E

..-... .-...... ...... 0 MATERIAL ACIMA DESCRITO NESTA FATURA DE LOCAÇAO
RECEBI(EMOS) DE ARKLOK EQUIPAMEN TOS DE INFORMATICA LTDA

/
/
DATA DO RECEBIMENTO

IDNTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURADELOCAÇÃO

N° 78.825

•\)

?fl\

CONTRATO DE LOC A Ç ÃO DE BENS MÓVES N° 090184

(.

kUSULA PRIMEIRA - PARTES

Como CONTRATANTE, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, pessoa jurídica de direito privado,
iscri:a i: C4PJ sob o n o 01.248.362/0001-69, Inscrição Estadual n o Isenta, estabelecida
SRTVS, 7, Bioco 01 Sala 422 - Asa Sul - Cep: 70340-000, na cidade de Brasília/DF.
1'

Como COíTRATADA, ARKLOK-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica W
dreItD pvado, nscnta no CNPJ sob o n o 10.489.71310001-14, Inscrição Estadual n°
estabelecida na Avenida Gupê, 10.201 CEP 06422-120. Barueri/SP.
Rt .upra nomeadas e uaicadas roste ato, representadas na forma dos seus respectivos

A

c riuvos, celebram o presente CO'1T RATO, observadas as CLÁUSUS e condições aqui
actcdas.
ÁUULA SEJA OBJEtO

L. t) dE 1 O deste CTRATO é a locação à CONTRATANTE de equipamentos de informática,
TODOS de propriedade da CONTRATADA, doravante denominados simplesmente
o bets, em convori ddt cor o descrito nos ANEXOS e .ULTPiOS qce fazem
rt.

mite e nseparável deste iustrun,efltO e que são revestidos dos iequiitos previstos no
cso ïï, do Código de Processo civil brasileiro.

ATVï as,ume toda a responsabilidade, na qualidade de locatária, pela guarda dos
equípane ritos de propriedade da CONTRATADA instalados nas localidades designadas pela
1. L

ou-se por si, seus empregados e eventuais terceiros, a tomar os devidos
TR\ fkN 1E, oU
iiparnentoc refrsidos, sendo certo que a CONTRATANTE será
zuicCLLs ri.c prcscrvaçãc dus
e;:ucaOa pir c izque aano e et ' os, nos ermos da Cláusuia Dcu Oeste Cu:craw.

2.2. 3esciz que especificamente deftido nos ANEXOS e ADITIVOS e que integram este
J, sem espc:abidade da CON RjTADA acobertar os equp-rnentOS oedos com

Cnl d

klo.- Eq ipaiíe'tOS oe orr'tica LTDA.
-10 -rnil
.-"ndimentc:
wwv.klok.com.br

256

1

CO LkATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N°090184
garat de funcionamento, segundo indicadores de nível de serviço pactuados entre as
P;pm-- 5 podem ir.cuir prazos de sok!çãO para correção de eventuais problemas que
preju:iiqín 5 funcionalidade dos equipamentos. Tais indicadores deverão estar explicitamente
Çni:O

:.s !\NExOs E AD1.TI\!OS

que integram este CONTRATO.
257

io r ti e as partes que não rs' ori e;tritaente
. n•
e. iç
2.J.
1
assocadoc acs escopos de ocação e garantia de funcionamento, deverão ser objeto de nova
íL

negoca,ri:: ontre as -artes.

:e rtrumenta terá duzação de acordo com os prazos definidos em seus ANEXOS e
r. u
ADrrIvc:, podendo ser renovado po meio de acordo escrito entre as PARTES.
au. oação, se contratada po psc daterroinado, será automaticameote renovada por
por escrito,
período: :oai3 e uucessivos, a menos que a CONTRATANTE notifique à CONTRATADA,
ua oknati de cariceir o CONTRATO, AEXO OU ADITIVO, com antecedência mínima de 30
vaio o término oe sua vigência.
ara
;
o.s r
LJAIIA -- VÁLO MtNSAL

4.

,

à CONfRATADA a quantia 3:Jjraca através de
n ccnormOade com us AE)ç.tDSE ADITIVOS deste COi.iTRJ-\í0.
QJi[TA -. .±SkJTuRA DO (5r.TRA'FO

S.i. Es:e documento é o CONTRATO PRINCIPAL, genericamente denominado de Contrato, e
gerais para todos os equipamentos de propriedade da CONTRATADA
C orettizt
s
lucaijos d COfRATANTE.
jetait,arts riecessáros para cumprimento oo uBJETO deste
,:ec,c;JaoeS
.2. A.
iOLICTAÇAO DE SERiÇJ, documento que
L são casiinucs em
2
de 1tur:nátiCa LTDA.
•310 r-rnaI arkIokarlQCOm.bE
ww t.,rkIok.com.br

-

j/

-

CONT:ATO DE LOC A ÇÃO DE BENS MÓVES N° 090184
estabelecc regras, definições, obrigações adicionais e condições para a operação pactuada,
podendo nciuir também os indicadores de nível de serviço, o cronograma de implantação e outras
diretrize
1W4L JPf.

CONTRATACN e
flRMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO são emitidos pela
:cdeiclo ser estabelecidos etre as PAR S a
roa c in5 pea CCNTRATN
intq l
qualquer ienlpO. Quando devidamente formalizados, são reconhecidos como AD. VO

CUN IA u 4,, fazendo parte integrante e insepa;vel deste CONTRATO.
com o
Uri onío CONTRATO p3de ter ddeiscs TERMOS DE SOLICITAÇÃO L s.RvxçO
d' detalhar especificidades relevantes a diferentes linhas de equipamentos, ficando
referem-se tãoacorddc ue as disposições de cada TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

52.2,

í cusdo deaquipamentos a este contrato deve ser realizada através do TERMO DF
CONTRATADA, a
) L IcrrfiÇc oa.VLÇO, documento emitido pela CONTRATANTE para a
qualquer temno, e que é reconhecido pelas parres como ADITIVO CONTRATUAL, fazendo parte
L,

'separavel aesta CONTRAIO.
n; ÏMC
;
a1
U;

;

3 (JJaI

OLLCfl'AÇU t tLRJIÇO deve conter, no iocno, as seguintes

sequnCi da coiitroe cadc pei (ON TRATANTE.

Núrnec ,..i CoíTR.ArO irn000 ente as
scitaçãC.

o) Nmer da Proposta Comercial da CONTRJ-VTADA com as condições negociadas.
Qa:t.:dde euipamn3itOS d•asejacos.
Tipo e iodeÍo aos equipamentos.
.gcs U sr uom detalhamento od4UeieS que são de
s c1caç2o técrica dcs
j oeCkde da CONTRATANTE, se foi o caso.
aJc, c ,3cmeiíe a iVO a retirada dos equipamentos
az. :

dc ii/ointiCa LTDA.
A ft- EunCfl
ad arklokarklOkÇQflr
9 81
c' t:
r
www.zrklok.com.br

a
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1

/

LATD E C CA Ç ÃO E BENS MÓVEIS N° 090184
-

.- - -.
1,

mentos (e tan,, bém insumos, se for o caso), com subtotais e total

•irir dos eq

: ral do Terro de Solicitaçío.
o ir- tr!'

" Loc

dos erupornortos

:-nações julg2das relevantes peP CONTRATANTE.
e ADJTI\JOS a este contrato.
es exr':as nc

i

a
259

I- EPÇO será considerado vádo pelas PAR1I
'T'lC DE S
32.
ohertad p:r proposta ccrneoial da CONTRITADA, dentro do prazo de validade da proposta.

--- iS)RS DO COTTRATO

-

3;á .;trd

deeço, telefone e correio eletrônico, mantendo

çeto - oco r ta .:o.

tr i

I JÍ P1O estiver vigente-

1l :'::

iJi as comunicações, dirimir

cevr

:e

ceste CONTRATO, cada PARTE deve formaliza,,à

adoc e prctccver as

s.rio pera o bom anuamero iJs obrigações pactuadas.

:':3c

CTTATE que o otor por eia designado tem poderes para assinar o Relatório

-.3, )e

Jc P;iic :. 1

í jJ

dOftiÇ() ra CáusJa .Li e, portanto, para autorizar o início do facurarneatO
ti.dtk).

por ne;c

U

arco

o ciculc oo valor a ser pagc mensalmente pelo CONTRATANTE à CONTRADA,

L.

tjn!r'c ck,.
cku eCS

• ..

uuc

1,;

L•_

Ui

cs no inÉs da medição. Os valores o calcukdos com
i

sERVIÇO que lhe deir origem, incluindo

OO

4
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Lii. Jmans atvdos no mês da nedição terão seu valor calculado pro rata die, ou seja,
n

uipamo tar scu 'ielor calculado a partir do da em que foram

:i "ti'2"c,

e uo cerro que u-, cada m. :ara efeito de cálculo, terá sempre a duração de 30
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er euyw;tos atos os equipamentos que passaram pelo processo de
e e uaa nau ur,.r: desatados.

cc oqupnento a conclusão do processo que estiver

.o-se p0 -

:e Jendo nos ADfl1VOS e ANEXOS que

lhe deram origem, podendo incluir a

rocçc co foncionaiidaee do equpamento pelo usuário final por meio da assinatura de
o. A.

equiparnento on n&rc

A

a

simples

nas nsaç6es da CCTfcfADA.

k,i;-.Nft poJura soita o au'aáo dos equiDamentos até o prazo máxmo de 30
cufldOoS da eiiva dos bens. 1-', parbr do prazo mencionado, os equipamentos serão
L;vaeos a ceí,o returados os valores rnccias, ob€:tocdoe os

consídeeJu

e,pnssos na CldUSLla L'.

o za, ARS sobre operaçsc de -ansporte,
ceecn, rioviicmaçia e nstaluç3c dos equipamentos estão definidas nos ANEXOS e
AtiiTj.'I4» c

-SC

CONÏRM 3

asa de urna Uetn;ço expicIta ncs ADITIVOS e ANEXOS que lhe deram origem, fica
que

ataç

sird

a

:mle

dsponbilração

dos

bens

nus

nstuuções

da

5
Arkiok-

tEquipainentos de Iníorniática LTDA.
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arjarklok.com.hr
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por desativação o processo que estiver expressamente definido nos ADiTIVOS e
ANEXOS oue lhe deram orinem, podendo iriciiir a simples retirada do equipamento das instalações
da C)Nfl J -N_; 'E, ou a eaetiaçdc co cocoscos técnicos pactuados.
cONVRATANTE não atenda aos requisitos técnicos, operacionais, de infraestrutu
,,
de ri ri.ci : ;cb su re5ío:sabilidFde, a CuNTR\TADA deverá fazer cont do Retatórlo de
Visita i ECI1 cais ennências e concederá à CONTRATANTE prazo de 05 (drnc3) dias úteis para
sua rn in7aO. (aso transcorrido este prazo, a CONTRATANTE não tenha atendido aos
cuic rceridos acir:u. cstoá a COTRíVíADA automaticamente autunzada a iniciar o
coNTRAl:ft. Nessa hpLoe, a asoiaatura do Termo de At:vação ecn:ca será
reiató:io d :tivçdo aao relo Oescor da CONTRATADA.
u st
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c tVEL DE SERVIÇOS ACORDADO

CfCAC'A cornpromete-5e a proccoer à soiuio dos problemas apiesritcus .eiou bens
c:croo com os pocs e prc±rcscs estabecidos no TERMO DE OLICflÁÇÂO DE

prar. :c coluçá o ;c:iado computado entre a abeítum do chamado técnico
nela CO' Y ÍR.TANTS no Serv!ce Desk da CONTRATADA e a resolução do problema apresentado,
eou;parrior.s :edtucioo ainda que por outo sou soalente similar,
subatiiuiçâo
oc

L52.

Ji:;icuoi•S da oo cc seço. qu ecem os parâmetros de qut_i J oce Oehoos ia
serão continuamente apurados, ariaisaOos e
DE
aç',er b cz) pEIC CObfiTAD/k aCÚNTíANTE cia forma de relatórios mensais e reuniões
1 Yii:neflta. 5L: oJ cds ano e a
. No

c
apresentadas
ocssumproero 005 pra2o ua setução e desde que as jusutLivas
i)' noo mcrr cc cWo, r JNTRATAN fará jus aos desccntos compulsórios
Cusuias 17J e 17.4 deste Czjoirci.o.
6
cjk.

r':

:ic

us.cr. de k,,orrnátíca LTDA.
arklarkiok.com .bI
1, 0•O
:-kc'mbr
:v

dr3

fi
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( LÁUSL LOIA -

OBUGAÇÕES DP CCTRATANTE

demais ohdgaç& :Ledas neste Contrato, seus ADiTIVOS e ANEXOS, são
IONTRàTANT&

:.e uÍ2.O das

1.

c dE '
9..:
o

'4'
c

t)

Li:

O

':

.

r;ic F
'i'D para a locaç3c do;àrentos[!
:csci
-:' tcià. pela CONTRATADA.

, ç,:s,à: à
daiin:das nos ADITIVOS e ANEXOS a este
CDNTP.i:, àvidando os ndhores esforços no sentido de viabilizar a ativação dos equipamentos
fl::: p
9.13. dá à:

i iar para instalação as mídias
:. à;. cá ir:àas à

e

licenças de uso dos softwares de sua propriedade,
DE SERVIÇO, se t c

:r' rç;iJentes  Service Desk na CONTRATADA sempre que entender haver qualquer
pi
cquipanái ;cà, ns termos descritos nos ANEXOS e ADITIVOS
dáLe CC)T», O.
d.-à-

.

1)

Li uriciaunw uns

9

. P;; ár Qnt a1rnflt3 .:s faturas mensais emitidas pela CONTRATADA.

9J5. Oiàuur alteração de endereço da CONTRATANTE e do local de entrega dos equipamentos
dever ;: nisdatar'ente nm nicada à COT Í?.ATADA através de notificação es-Til-a, isentando-se
n io envio equivocado dá
a
rnspondência,
cc'arc. ioamentos, et' e eftiv cu'eníceç3n do novo endereço. Antes do recebimento da
nouficaçân a ..ONTRAÍANTE resoonde nela mera a que deu causa, aí incluído, rns não limitado ao
envie de 'et:a fiscal e fatura ao endereco predrito. não configurando o novo enio como novação
dc
9.:. !.
p à

'si àar Pe'açn d' k:ais rk entrega" contendo os endereçus fiscais
e - :e ..Js rvuiea p-!eru, qáe 5? rcrporeda a este CONTRATO corio A;EXO, pcdendo
relação deve inclr,
-7

:Içk- à1uJjpa(rie'to .e niçirmátca LTDA.
c rLri e Ate:urài. b11-á3IU e-njal arklok@arklok.com.br
ii:
cc:m.br
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YO DE OCÂÇÁ:5
Irsrçãc
da cada

(05

E SENS MÓVEIS N°

34

caial, e:ça completo, pessoa para contato e-mail e telefone

locais de enfreca.

9 .9.1 a, C NTRÀTANTE autoriza expressa mante a CONTRATADA a enviar equipamentos e
at CC3NFRATO, pa ra todos o ocrk de instalação definidos na forma acima.
9 9:

ï'lTPD/ nF

atrqar

ha

L
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cm localidades da CONTRATANTF que não estejam

t ialmeate qolares perante a Receta Fderal e Estadual, Nos casos de solidtaçao, pela
t.

i ;, k

LÍrV-JR
'>
f?'(ar
r -

perd

a a eçaí
Larc, estará TNTRATADA automaticamente autorizada a iniciar o
'r aqipamerih solicitados.
a da :cal original de entrea rio enuipamento
a a
a rraL i
rão definidas relcs
as a época da

9

O ,e!;ifcarrL;tca,. a

r

:das fiscalmente irregulares, mpossaiIitarido à

a

uOL.h)aUS

i.:cJcs

a

o cortecimento da CONTRAI'

e.aa,

• a:) cc
.da5 (

aJac

ai

serviço seja contratado.

ficaras a:..cs3ários ao fiel cumprimento dcc'c CONTRAIO, tais

rc;tar fiscais do remessa em devolução de equipamentos, peças ou

p.Les Pato roaosição ou suúst:ituição cru l:1rdi)tia, e demais documentos considerados obrigatórios
qua;quer responsabilidade pula a:: issic ao Ceder
aLardo o J. -taT

9

••

dua..rr;enacs fiscais, a CONIRATAN]E deverá obter

jçrto i ) dmw i straçáo

(

4dL.)

Fazendaria oocumOi'.io necessário para o regular cumprimento de tais

5 10

Apor c0.re
os ca pi.ncritos ac -ocos no TERMO DE SOLIC]LTAÇIO l)E SLEhWÏÇCi,
nu ca.
ra.na..c:,
fïE a a a a exclusiva resporlsáei prari ca kJado fsca,
R
a

OuC dirida

audrdd CO

não ativados, pcieuJo ptai, a seu

8
[auj:mer os

In rnía;ca LTDA.
irkIok@a rklok. com . b
woi,v.skick.com.br
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:iLério

às

suas expensas, pela contratação de seguro de danos materiais no qual figure a

c:)NTRP CA como beneficiária.
CiMA

APii

OP.G4ÇÔES VÁ rOTRATADA

TP1IM uP3fi Ei
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)' L.'.

--:su

rur

jS

Ji ka

's:e

Contrato, seus DTF"

J':Exo.

são

CONTRATAD

os eironentos cocados pea CONTRANTE através dos TERMOS DE

s1Cr4c !fl1 3WÇO, desde que a CONTRATANTE encontre-se adimplente com relação a
S :)5ri:; .3ç6e5 deste CONTRATO.

ft 1

. ,ç

y',ljct:) te denide

em

eii r

intrdç) nos ADiTIVOS e ANEXOS esoecíficos, prover
arestc.:; locados sem qsak

JN

paro a

n(:luas iespesas de menitenção, substituição e reparo dcs equipamentos,

cusive ceçs, disponihilizandc também eccrsos para atendimento de chamados e suporte por
t:lo -.e.o

.1; tereI..

J..N ?JIA

car

isenta da responsabilidade de garantia de funcionamento

iblemos fori grrsdos por ins das cúuiições

de exceção derddas no item 11

CSLC CO

e apresentar rsensamerte o r:GceSO de medição, conforme r cn;smo definido
iene

. O. soes ADITVS e ArEXCS,

id i,4. LmontJIlzar pessoa

pecalizado paraatendimento da CONTRATANTE, que poderá estar

::e .- ccces ce JiFRkíAffl : escic que assim pactuado entre a P/RTES.
1..

.:;

ssonaís

li eas s

: 1 . ;aeus

11íALnA

espríréo

nem como seus prepostos que:rio estiverem nas
LoJas as normas e regulamentos estabelecidos pela

Jeo:

tnïceirus, tais como e náo se esota,do com o:
9

Alok- Equparnento de lnforrnática LTDA.
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;npos:SUr3flCa nterna, no:r : ambientais, normas comportamentais e de acesso a
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.:: uzaco c:: rcuras.

.

eia garantia de fundonamento dos bens

epc

1 .2;)NTRATADA

.cndçes de f,na:rnntc r a:c.inds, independentemente se cxecutados poeus
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Fk

o reço ía. ruIará oucc subordinação, habitualidade e/ou exclusividade entre

L.

NTL.

(o biL:ic'; a CGN1.

d

i..i1,. à

o;3l

stcrs, :.

.&iariiJ

.JLíO

r. •.'

.y

.e : rüência e horáro dos

c-, rgos sociais,

ras actras diurnas

0€ '005.

oeroe que é a única e exdus'x responsel, em

J::.AL-. 000i'a e

õos crurda o reação estabelecida com o pessoal disponibilizano,

poia

uoqc

sindicais, aí induídos

E--

o outros, são de responsaL:ade excUsiva da

.o t;osorH vale rJ:iç
-

disponibilizado e todos o

.usiorn ieiaoco a eventuais acidentes de trabalho, reconhecendo expressamente que, em

cte:

empegatício, de forma direlo ou odreta, ainda

se tabdec qoalque

•ioqço se uidade c suo.Javcdode, entre os seus empreqodes ou peposcos e

o

a '.L RÀíADA em diligenciar rio xJr

, ïi:, .ompcmoccncso

oal u
ro orr

.. .......o

c!arnaçao

ao OB2iT .. dese CONTRATO.

isIas,

1:

trajudidal roi

ua exc!usão oa

c exp;ciwm re derintclo em ootireoo nos ADITIVOS e AEXCJS espec1cü3, as
rcx'; iN/L-L), ate o :vte de L% rCs por cento) sobre todo o vounc do equipamentos

cac
(:

ÍL3S

u

.'

SOLICflAÇAO DEE

oLv.x u

puLJo-

CL

zda
:ci. r

cC

dJlLADA sem qualquer uu o CONlAIí,
te mencionado ou cu

r do

de esponsabilidaoo d CC,.

c.

RiÇO celebrados

opereçto sejer
.

lo
' qupne ros ao Oorrnítica LTDA.
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rarklok@arklojccom.hr
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i.

rers..ao ou Ponto Informatizado já efedvado,rnotivada por
. IUUdflC ou o;uáro:
266
do Ponto Informatad:; jd ft'.rd

ria um

u!.ktroocui, desde que situado na mesma planta da CONTRATANTE em que se encontrava o ponto
:;guni

movimentado. Considerase l-'1J. 4lA o endereço original de entrega cio bem;

.JJ .3. idição
.

O.21.4

consiste na instalaçáo de novo hardware ou novo softvare em um Ponto

Y1JVd(0,

:onfurção - consiste no ajuste da Imagem de Software e repasse do Check List de

-

fi

.r

-

n

tUdO ou que teve :eo usJr, iuodo;

ri

nstaIaço de hardware ou sotwre oa um Ponto

hOrl1!tnrn0,) á eíetvado.

usus ou novffnentaçâo oe beou dentro do limite estabelecido ri Cláusula 10.2 para
'nrsa. fora du p!anta em que s: encontrava o ponto original a ser movimentado, os
cto de :
&:a c:

;;tc, fute eemsbo 005 dc: nentos fiscais necessários serão de responcabilidaoe

do

c uwàrn quu o ínce me
qero crd

oeflndo na Cláusula 10.2 fldG 4 curnuiabvo e nào

ÇONTRAANTE cara o mês rubseqüente.

CO ;1CôEs DE xcEçÃo

ueírnJ. .0 culnaro, as seguintes CO;;OÇS desuúigain a
uu repoiscLIddt oe aroà de

cionamento dos equipsnetos.

ii

irtomtica LTDA.
n ,'.-de:ro- .'-1- - 10 e-m2l arklok@arklok.com.br
.; .. cr-i.br
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'.)CPS /OU díy

mã utilização, negligêncio

p

u a:identes nos

.: "i1c 'jcj )soaI d COIYRATANTE;

n2

•

•:i

flcções nos equipameo:, roo

PE;b

em aênc!a da CONTRATADI'.

rr;donçao imprópria do

•::.;
c dcscarja

cc:

cc
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.ipmentos

inadequada, inclusive problemas físicos,

cdc p:ccda p(--, Ia CONTRATANTE.

.:, ÍL

•.ii cic dc subtração ilídta accctida dentro do

e

e CTOTRATANTE j flCIUS

\ L.

af

ocorridos

cora entrega dos oeris,

sbxao, destruição,ui
nuUaD
ectiago de
DE,,
íc

criciL r

CCTRATADA pelo valor do bem aplicaca

(int pc cenu cc c, qarantido à CONTRATADA o pacarnento mínimo de
cenc id o JOÍ cotadc

cc:

c cc cco1c :ol3tante na No HaI

:'::ccc jc;ca cc

1 c:ri oe

-A

ll: •.

ra

Jirc.; ciesa

•ccoc pqamento de Nota cc ccc crtidc pesa
c .c) dtjs concacios da constatação oanuuczaçu.

l:ca cuc auto: cd; a cobrar pelos serviços de desinstalação e devolução

cc eqcipu no inurihzado conotme valor de Serviço Avulso aplicável à época.

12
cu du

do ;;orrn< c LTDA.
klok@arkIokorhr
vi v rk. kcçmbr
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-s condicoes de exceção irapílcuem subtração, destruição, inutilização ou estrago de
PECAS. i :t)lflATANTE indenizará a CONTRATADA pelo valor de mercado da peça nova.
1

.

OC ri

.1.

ic 00v0Í3 ser

do cm cmum acordo entre a PARTES,

ri riusição riz Lo rios forre:ecris já creoenciados perante a CONTRATADA.

p
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/')

1L2. A Jrizaçc ocirria se dará par oec de pagamento a Nota de Débito emitida
COiRAl
iriiAe (dJNli<AiAFït em até 10 i,úez)clias contados da constatação do Jeteito .
d
ar pelos serviços de desii;seação e devolução
í .T 1 i:oi:TRAiiTA fic nde eumozad
do :: oça n(u moda conforme var oe Scrço r.ruiso aplicável à época.
1
C)NRAl»

petbiidaJe co rCXSréPCO de peças no mercmdc que peimitam a
rsei dc
icnn ervc d' 1 OjIíri h iflOí t ) a oal pertenciam, a CONTRA o' E •denizara a
rieU valor da aqupWTieotu, o c:adoS u regras contidas na Ciáuoô 11. acima.
ri de cbo, íuito Ou qualquer outra fornia de subtração ilícita acontecida dentro do

do
&,ELriO ... W4i5r.:, crmta sc eLinj a evr à CONTRATADA con icação esc;-da
irm'rmnt cor o 3oietin cc Cc:4 ; flOkl cai cspondente, original ou cópia auLenticada,
.() .i:it3 ') dias co fzn:o.

eer, ,

ce .o &tj^ueI dos bens subtraidos apo aeía suspensa
oc
ocmc o ritum
a cm. .. cteqo dc orboo e regular zoçãoúocai da devolução pela CON m.AiAl'.TE.

Go eqopairiertOS suoLmecos deper;deiá de nova negociação entre os Parles.
(1

'

OCS

•-.

s•' e>oressaoeoem sposto
O ;(CV1

em

contráno em ADITIVOS ou ANíXUr específicos, findo o
Ju puado
E SERVIÇO e ná
CONifRATANTE a docomiblhor os bens do
13

1.1 ''

qupu

rua _TDA.
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RW

E SEP7ç ia prazo

máximo de 48 (quarenta e oito) horas,

rtir da zero hora do da rrc';ante ao seu vencimento ou à sua rescisão, para que a
)rrT
iRi3tMt SJ

:L.os para que o procs.0 e c da

lhor 269

1
a ruas dependências.
pC :a Cf

:c

su:os de remoção.

e •'

aaza

panes, peças ou ccuuu1os, por meo da

Tum.e....

uu,u providenciada a p;

tludo, !u3

tu r
período que exced au oaa

ntratual e

:r ever uia; despesas de deslocamento, frete e/ou serviços para desativações já despendidas pela
u pa:3 r.rc:,

(C: u

Luu, '

e dias serão calculadas pra-rata d/esobre O

uac:z NotTcoço Extrajudioal ou Ação Judicial Dera cumprimento da

gaç d devolução de equipamentos, a CONTRATANTE arcará com os curtos da notificação,
c

as ocesas despendidas pe

juui

com

a. cento) sobre o votar cL

-

•su

uará também desobrigaur. da Comoção dos

por;; L, uvudo d LcI.tAlA,iL
-flSOra ivo cos ter

Ct;, « .. i u,u5c.

cOC cora custos de embalagon-, movimentação,

ssde da CON 1RA1 Ài)A.

J- r 3açá0

d

U-1r U.d OLJCTAÇÃO DE SERVIÇO- sem mudança dos

a o

so da .0 ucil do prazo rmado r
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.iz6, Nc co de renovação do TERMO I)E SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO com substituição dos
4urJam o; correra por conta ciaCONTRATADA toda e qualquer desoesa referente à
aibalaq :í;, novimeatação e ranspor-re :)ara a retirada dos equipamentos e substituição pelos
.is cio :iW DL SuCUAÇÁO DE SERVIÇO, renovada, salvo se pactuado de

(feren .:.:tr ar cortes.
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csc:

TER EEJ'A

CFWU

L;ir

00€ o pooeio tcclo

aíetuada 05 (circ) db após o assinatura
ar,vao tr•cnic: e as uenrar: de 30(tnita) em 30 (tnn:a) dias :la data do cete,
icdóc e .

ozr jç

cio

, tenor.

-.

DA Jna.HO cor cielo ïor
1S (quinze) dias de antecedência ao vencimento,
í(\r
e rot T:.ii tr3
\ O- 1
.'t:rçanhada de um reato!i xnscidado da
ra orh, •orr
1 pr: d o
ir. . O J0:H iarto o€á t scido por meo io roiew oancório.
1..

paocsc:c or

--as nas datas de vencimento, desde que por

r&onsaí4ode da &:o iRAíiN 1E, ecar etará incidência de multas e penaidades conforme
O:-.- :o :
;r•r os Oo : ulo
:co'.:. (0- :EArO.

....ci cc pagamento das parceias mensais dos
SRvZço, com uni desconto cuja taxa será equivalente a 90%
(;ver;t.a
rerne o-

rd) io'

vçoro a epuoci, por fração de 30 (inta) dois. capitalizada soo

p rcil:açc COflIJOSIO.

.CIL QkÂ- EJUS

flt c .

re

os

..-

dE SOLICITAÇÃO d SVÇG será

r.i.i
A.

ou em periodicidae mr

00€ vie; a ser
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:-: .-: e { Io rt:cd LIDA.
E
: rkIok@arkJokcomb
wwv'r:,
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oermitid-t co lei, ou em caso desta silencir, em periodicidade mensal, contados a partir da DATA
DE AsS::' rJRA do refe1do TERMO DE SOUCITAÇÃO DE SERVIÇO.
i:ulo da atualzação será utftzada a variação acumulada do IGP-1 - Índice
42. P
Preços - M :ado, apurado pela Fundação Getúlio Vargas.
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14.3. Ca;o c GP-M seja descontinuado por qualquer motivo, será adotado como substituto o INPC
- indice N onal de Preço ao Consumidcr, apurado pelo IBGE e, na falta deste, o indice que vier
hcIali1:]:. a substitui o
CLÁUSI L )ÉCIMA QUINTA TRIBUTOS
Cds .w das PftS .eri re oel pelo pagamento de tributos incidentes sobre suas
rcc€itas, na toima que a lEI determinar, compran stcriccs a PARTE
JkiC aies
res p eo i.
a marte cLra ,wre e ients de qjuisquer responsabilidades, drnandas a ações de

i.2. i\cy,c tributos e taxas, ou ai.eraç6es nas alíquotas vigentes, serão incorporados
da data de sua efetiva entrada em vigor, bastando a
utu:;aCL. :to aos \':u::5 rigiíia, u
apreseria; do suporte eql comprobacá:io.
cLÁi':.
s

pagiido,
a C'DNT

Marc

CLiÀ
preser'te CONYTG na qualidade de FIADOR / garantidor e principal
essoa íísic de'idarnente cara:terizada no quadro abaixo, responsável (solidário(s) com
NTE, peo uceg:al Lumprimei':c ia todas as obrigações de pagar aqu: estipuladas, nos
e .ags. J Noo Cod: Civ Brasileiro, com expressa rerúricia dos benefícios
82?, 835, &338 e 839, também do Novo Código Civil.
uvás jus urbcos
ambérn u

CPF/RG
fÏ2/CPF: 646..07-49

ira Cravo
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PEL)DS

.1. O
pagamem.a ra atura até idata do seu vencimento sujeitará a CONTRATANTE,
indepenrtimente de quilquer aviso . en prejuízo das exigibilidades pecuniárias cabí

iiaL
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171.2. 2

Jois por ero) de multa sobre o débito original;

ca.so. d i' (cc' paJ c-) ao mês, sobre o débito original calculados pro rata
a/e até a et va liquidação do débito total;
;w açào dos 'o •r rn ataa ;.arrne a Cáusula Décima Terceira deste Contiato;
1 1.j.
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d
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onad a confirmação do pagamento do valor integral da Fatura
e, c atraso,
ré'cims cos ecac.4os m:a :rios estabelecidos nesta Cláusula;
•i.

17.1i. Cu :tm'en to c io.açâo de TODOS os bens, e conseqüente devolução dos mesmos, e
'.ta C'» ao,
CL.ADA, caso a nadripk. pi pa;o aa
:aaa u r raç oo 6J (5 senta) oias contados da data Ja vencimento da
F: :j, sr:n tjuízo cia oh'sn;.: J multa ;':;sa ia Cláusula 18.3 deste Contato.
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1—2. «
cL;1pn?, :iee cara
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CC ou TEO Eetrõnco
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência

ITAU UNIBANCO S.A
341
EMBU DAS ARTES/21 ABRIL
8793
178867
09.66573610001-53
MARIA DA LUZ DA SILVA FERNANDES EVENTOS
PAGAMENTO FORNECEDORES
22.607
500,00
2610212014

Autenticação SISBB

3C5661 1026D8B21C

Assinada por

PARTIDO TRAB NACIONAL

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

raisac90 efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

TR.L SLPt

c&

281 r

26/0212014 15:22:10
2610212014 15:33:59

[bb.crbr)

2622C

DOC Eletrônico

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (Sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência

1193-2
21810-3

A33A261 428988829036
26102/2014 i5:22:0

PARTIDO T'AB NLAClONAL

ITAU UNIBANCO S.A.
341
8793
BvU DAS ARTES/21 ABRIL
178867
09665.73610001-53
MARIA DA LUZ DA SILVA FERNANDES EVENTOS
PAGAtv'JTO FORNECEDORES
500,00
26102/2014
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s:rsJs corno nencerne 0o nsucêncis De assinaturas.
Pendência número: 221192694.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
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PamentO de títulos com débito em conta corrente
T4

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU-

2810312(.14 1,5:u: 'o

28103/2014 13:20:18

cob
2C3'20

Pagamentos com código de barras

Uente

opção para pagamento
Agência
Conta corrente

Débito em conta corrente
1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
BANCO BRADESCO S.A.
2379031301 94272.241863 87012.122203 1 60160000039600
28/03/2014
396,00
0,00
0,00
0,00
£iE0l* 00

Banco
Código de barras digitado
Data pagarrntO
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado
c:id ;rn cndente ro insuLciência
-

A33G2812577791 17012
2810312014 110915
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Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
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ENDEREÇO BENEHC1ARIO AVENLD \
GUPÊ 10201 - W. BELVAL BARUERI/SP
Recibo do Sacado
/ncia/CddoCedantc

Nu mero do Doe ti atento

•

emtidJa

1

N osso Nu ice ri

09/42722418687-4

79120

') TRABALHISTA NACIONAL

•

Vencimento

28103/2014

kRKLOK EQLIPA\EENTOS DE INFORMATICA EIRELJ
('NPI 10.489.713/0001-14

=) Valor do Documento

xl Valor

ti Desconto

396,00
[+1 Outros Aer/sciioos

sI

olor Coi dcl'

israti o:

.Autenticaçúo mecânica

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''te .\qai

1237-21
oco) tia IVuamento

73790.31301 94272.241863 87012.122203 1 601600000396

Paáel preferencialmente em qualquer agência RRADESCO

i( deitie
MFNTOS 1W INFORMATÍCA EIREI.l - EPP CNP,1: 10A89.713/000I-14
\RELOK EQt'1P .
Dota Processamento
Aceite
Esp/c ia Doe.
Nu neto do Documento
- 1 )i e a meti o
12/03/2014
N
DS
79120
r/100014
(x) Valor
Esp/cie
Quantidade
Cuneira
CH'
09

1

E i5í

res iiisahilidade do cedente)
itciiticOtii ( ' obrar NI ulta de R$7.92 e .1 uros de RSIL1 6 ao Dia

- cões texto

Vencimento
28/03/2014
itaiaICi'idio Cedente
033-1/012l222-2
Nosso N tí raro
09/327'2418687-4
1=

Valor do Documento

1 E Desconto
(+) Moro/Multo
1±1

Outros Acresciam),

1=)

\'ctlor C'obrtrclo
CNPj: l)l.248.362/OOi)i-69
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEiS N`090184
CLáSUSUi.A PRIMEIRA - PARTES
Com-o CONTRATANTE,

PARTIDO TRAAL9!STA NACiOYAL. oessoa un'cica de dIraiQ

1RL SL13 ÀflfrL
isenta estabei ida na ST
288
5RTS . 731 Bioco 01 Saia 422 - Asa Su - Cep:
70340-0
00, na cidade de
scdta

o.

ÇNJ sob o n° 01.248.362,J0001-69. Irsoricão Estadua

CONTRATADA. ARLOKEQUIPAMENTo5 DE INFORMÁTICA LTt, Pessoa jurídica de
retc rado. mscrita no CNPJ sob o n° 10.489.713/0001-14, Inscrio Estaduei n°
2C'&269.519117, estabeiecida na Avenida Gupé, 10.201 CE? 06422-120, Earueri/SP.

5. os PARTES supre nomeadas e queiiflcadar nes' .ato, representadas na forma dos seus respectivos
atos cnstitubvos, ceiebram o presente CTRATO, observadas as CLÁUSULAS e condições aqui
pactuadas.

CLÁUSULA SEGUNDA - O3ETO

2.2 O OBJETO deste CONTRATO é a iccacão à CONTRATANTE de e ubamentos de informábcer

TODOS de propiedade da COf'TRATADA

doravante denominados simpiesmente

eqdpamntos Cu bers, em conformidade com o descrito nos AN(OS e ADITrVOS qué fazem
arte ;ntegrante e nseperávei deste instrumento e que são revesbdos dos requisitos previstos no
525, coso II, co Cdigc de Processo CivU brasiieiro.
A CONTRATANTE assume toda a responsabilidade, na civaddade de iocatáda.
pela guarda dos

eouhamenscs de ropriedade da CONTRATADA instalados nas Jocelidades designadas nela
COfTRATAí'TE, obrigando-se nor si seus empregados e eventuais terceiros, a tomar os devidos
na preservacão dos equloamentos referidos, sendo certo que a CONTRATANTE será
resoonseorizece por ouzisquer danos e extravios nos termos da Ciáusuia Décima deste Contrato

2.2. Desde que especificeme p te denido nos ANE<CS e ADITIVOS e que integram este
CONTRATO, será responsabiiidace da CONTRATADA acobertar os equamentos lacados com

Centra de

Absc- Eqtipamentos de nformdtie TDA,
Atendimento: 4612-8810 e-ma ---rkJcka
w.arkiok.combr
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g-antsá de f

amet, segundo adica6res de nívei de senço pactuados entre as
°ARTES cue podem nduir prazos de soíução oara correcão de eventuais problemas que
e 'uncionaiidade dos erubamentos. Tais rdicadores
defnioos nos ANEXOS E ADITIVOS que nteçrem este CONTRATO.

dever ã o

estar
28

2.3. Quaisquer serviços porventura pactuados entre as partes que no esteam est,
assooadcs aos escopos de locaçEo e garaat!a de ftecie.ianento, deveráo ser

objeto de nove

negodaç5o entre as Partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO
p resente instrumento terá duracão de acordo

com

os prazos definidos em seus ANEXOS e
ADITIVOs, podendo ser renovado ocr meio de acordo escrito entre as PARTES.
Ceda caçáo, se contratada ocr prazo determinado, se rá automaticamente renovada ser
p00000s çuas e sucessivos, a menos

que

a CONTRATANTE nodfique à CONTRATADA, Dor escrto,

sua de cancaiar a CONTRATO. .NC A OU ADITIVO, com antecedência mínima de 30

Tdnta) dias da da prevista para o términc de sua vqência.
CLÁUSULA QUARTA - VALOR MENSAL
4J. A CONTRATANTE pagará menszirnenee à CONTRATADA a criantia courada através de

mediçEc, sempre em cordcrmidade com os ANEXOS E .°DITT lOS deste CONTRATO.
CLÁUSULA QUINTA ESTRUTURA DO CONTRATO
5.:. Estr docurne.tto é o CONTRATO PRINCIPAL, aenericamente denominado de Cctrat, e
as regras e diretdzes Gerais para todos os equioamentos de pro
priedade da CONTRATADA
.czdos 5 CONTRATANTE.

5.2 As essecif%idades e detaihamento.s necessários para cum p
rimento do OBJETO deste
CONTRATO são- definidos em TERMO DE SOLICITACÃO DE SERViÇO,

documento que

Arkiok- Euidamenç cc normt!cc .TDA.
Centrai de Atendmento: 45'-Sfi
: addoizi5Jerkiok.conhr

r\ '7
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etaece regras, oenições, obrigações adidonais € condições para a operação pactusda,
cocienco civir também os indicadores de nivz de serviço, o cronograma de implantação e outras
diretr.zes.
52.i. Os TEROS DE SOLICITAÇÃO DE SERViÇO são emitidos peia CONTjTADA2eO
ïntegraimente spmvados pela CONTRATANTE, codendo ser estabeleddos entre as 1PARTT"
ouaiouer campo. Quando devidamente formazados, são reconhecidos como ADfTP)
CONTRATUAL, fazendo parte integrante e itsepsrávei deste CONTRATO.
5.22. Um único CONTRATO pode ter diversos TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO com o
oojedvo de detalhar especificidades relevantes a diferentes inhas de equioementos, ficando
acordado que as disposições de cada TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO reíerenise taosomente aos equipamentos por eia ebrangidos.
5.3. A mdusão de equipamentos a este contrato deve ser realizada através do TERMO DE
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, documento emitido peia CONTRATANTE para a CONTRATADA, a
cuaiquer tempo, e q ue é reconhecido pelas partes como ADITiVO CONTRATUAL, fazendo parte
integrante e inseparávei deste CONTRATO.
.3,
1, Um TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO deve conter, no mínimo, as segumtes

informações:
a) Número ofidal sequendal de controle cdado pais CONTRATANTE.
b) Número co CONTRATO firmado entre as PARTES.
c) Data da soiicitação.
d) Número da Proposta Comercial da CONTRATADA com as condições negociados.
q uipamentos desejados.
e) Quantidade da e
o e modeo dos equipamentos.
f) Tip

g) Esnedficacão técnica das imagens cc so.fcware, com detalhamento daqueles que são de
prcredade os CONTRATANTE, se for ocaso.
h) Prazo desejado, considerado entre a ativação e a retirada dos equipamentos.

Arkok- quipementos de lrdormtíca LTDA,
Centra de Atend?niento: 45198210 e-mail aridok@arkfok.ccm.br
www.aricmk.com.br
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Vacres urtários dos ecubamentos (e também ir-sumos, se for o caso), co, subtotais e total
Ce,-a. fo Ter i,o de Solidtacão.
Loca da instalação dos equioamentos.
k Outras nfermações julgadas relevantes pela CONTRATANTE.

TP5VL SLf5iO

Demais nforrnacões exolictadas nos ANEXOS e ADITIVOS a este contrato,

.3,2. Um

291

TERMO DE SOLlCACÃO DE SERVIÇO será consioerado válido neles PARTES se)

acoberrada por, proposta comerdai da CONTRATADA, dentro do prazo de validade da proposta.

CLÁUSJLA SEXTA - GESTORES DO CONTRATO
ó,i. Em até i (otrze) dias após assinatura deste CONTRATO, cada PARTE deve formalizar à
outracus será seu gestor do contrato, incluindo endereco, telefone e correio eletrônico. mantendo
tais informações atualizadas enquanto este CONTRKÍO estiver vigente.
5,2. Os gestonas do contrato devem centraízar as comunicaôes, dfrimir dúvidas e promove'- as
ações necessárias cara o bom andamento das obrigações pactuadas.
6,3, Declara a CONTRATANTE que o Gestor por eia desgnedo tem poderes para assinar o Relatório
de Abvacão Técnica definido na Oáusuia 7.2.1 e, portanto, para autorizar o início
do -aturamento
referente aos bens ativados por meio do Termo assinado.

CLÁUSULA SÉTIMA - MEDIÇÃO
7.1. Medição é o cálculo do valor a ser pago mensalmente pelo CONTRATANTE à CONTRADA,
considerando:

equipa-netos ativos mzês
no
da meco Os valores são caiculados com
base no valor dos TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO que lhe deram origem, inciuindc
7. 2.1. O valor dos

reajustes, quando houver.

Arkiok- Equi p mentos de rformç LIDA.
Centr de Atendimento: 4i92iO e-m&i : dok5sçkjakcom,b
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7.1i1. Equipamentos ativados no mês da medição terão seu valor caicuado pra ia'ta d ou seja,
no mês de sua ativacão, cada equipamento terá seu valor calcuLado a partir do dia em nue foram
ativados, sendo certo que tel, cada mês, para efeito de cálculo, terá sempre a durarão d fl
TtL SWO E
Çtrnta cas.
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72. Demais valores e ajustes pactuados entre as oartes.
7.2 Entende-se ocr equipamentos ativos os eiipamentos que passaram pelo processo de
ativa ão, e que ainda não foram desativadrr.
72.1, Entende-se por ativação do equipamento a condusão dc processo que estiver
expressamente definido nos ADITIVOS e ANEXOS que lhe deram origem, podendo induir a
aprovação da funcionalidade do equipamento pelo usuário final cor meio da assinatura de
"&atório de Ativação Téoica", a instalação do equipamento ou mesmo sua simples
d!soonibdeação nas instaiaçães da CONTRATADA.
7.2.1.1. A CONTRATANTE poderá sobcitar a ativa ão dos equLaarnentos até o prazo máximo de 30
(trinta) mas ccntaoos da entrega dos bens. A partir do prazo mencionado, os equipamentos serão
automaticamente considerados ativados e serão faturados os valores mensais, obedecidos os
procedimentos expressos na Cláusula 7.4.
72.1.2. As ondiçêes e responsabilidades das PARTES sobre operação de transporte,
cesemoalagem, movimentacão e instaiacão dos equipamentos estão definidas nos ANEXOS e
ADITIVOS a este CONTRATO.
7.21.3. Na faita de uma definição explí. s -s ADITIVOS e ANEXOS que lhe deram origem, fica
entendido que ativação será a simples disponibilizacão dos bens nas instalecões da
CONTRATANTE.

Arklck- Equipamentos de nformática LTD4.
Cen-a de Atendimento: 4519-8510 e-mail arkloarkiok.com ,br
www.erklok.ccm,br
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Entende-se por desativação o processo que estiver expressamente c2efinido nos ADITIVOS e
AJEXOS que lhe deram origem, podendo induir a simoles retirada do equipamento das instalações
da CONTRATANTE, ou a realização de processos técnicos pactuados.
_________
7.2.2.

1 TLL

.2

7.3. Caso a CONTRATANTE não atenda aos requisitos técnicos, operacionais, de infra*rutura

de rede interna sob sua responsabilidade, a› CONTRATADA deverá fazer constar do iatóri
VIsite Técn ica tais pendências e concederá à CONTRATANTE prazo de 05 (cinco) dias út&s para
a sua regularizacão. Caso, trenscorhdo este prazo, e CONTRATANTE não tenha atendido aos
requsftos referidos acima, estará a CONTRATADA automaticamente autorizada a iniciar o
faturamento à CONTRATANTE. Nessa hi pótese, a assinatura do Termo de Ativação Técnica será
suorice por um relatório de ativacão assinado pelo Gestor da CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA~ PRAZOS DE 504.

í E NÍVEL DE SERVIÇOS ACORDADO

8.1. A CONTRATADA compromete-se a proceder à solução dos problemas apresentados pelos bens
orados de acordo com os prazos e premissas estabelecidos no TERMO DE SOUCITAÇAO DE
SERVIÇO.
8.11.

Entende-se oor prezo de solução o período cornputaoo entre a abertura do chamado técnico
pela CONTRATANTE no Servira' D&c da CONTRATADA e a resolução dc problema apresentado,
inclui-se aí a substituição do equipamento defeituoso ainda cue por outro sobresselente similar,
denominado bac up.
82. Os indicadores cc nível de serviço, que refletem os parâmetros de qualidade definidos no
TERMO DE SOLICrrAçQ DE SERVIÇO, serão continuamente apurados, analisados e

aoresentadcs oeia CONTRATADA a CONTRATANTE na forma de relatonos mensais e reuniões
neriódicas previarnente agendadas entre es partes.
8.3.

No case de ciescumorirnento dos prazos tie solução e desde que as ustifirattvas apresentadas
pela CONTRA ÂO.A, nac s ej am. acatadas ,. .ONTRATAP4TE rara JUS aos 'cescontos com pulsonos
fixados nas -Oáusuies 17.3 e 17.4 deste Contrato.
Arklok- Equinmenros denfomiática LTDA.
C'2ntra de Atendimento: 4619-8810 e-mnai : Erklok@arkloicombr
rarklok,cn. br
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cLÁtuLA NONA - OSRI6ACÕES DA CONTRATANTE

9.1, Sem prejuízo das demais obrigaçães definidas neste Contrato, seus ADflT'OS
obrgacães da CONTRATANTE:

9.1.i. Emibr TERMO DE SOUCITAÇÃO DE SERVIÇO para a iocacão aos equi
desejar, com base nas pr000stas comerciais emitidas peia CONTRATADA.
9.1.1. Cump rir todas as orernissas e obrioaçôes defimdas nos ADITDOS e ANEXOS a este

CONTR4TO envidando osmeihores esforços no sentido d€ viabiflzar a ativação dos equíoamentos
nos prazos prevstcs.
.í.. Disponibizar para instaiação as rnídias e Rcenças de uso dos softwares de sua propriedade,
semre que forem definidas no TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO,
se foro caso.
9.1.4. Registrar incidentes no Service Desr na CONTRATADA sempre aue entender
haver auaíouer
prooiema de funcionamento dos equipan.'nto nos termos descritas
nos ANEXOS e ADITIVOS

deste CONTRATO.
9.1.5. Pagar Dontuaimenee as faturas mensais emitidas n'eia CONTRATADA,

91.6. Quaquer siteração de endereço da CONWATANTE e do
deverá ser mediatamente comLsmoada à CCNTRATp

i ocal de entrega dos equiPamentos

ij, através de notificação escrita, isentando..se.

a CONTRATADA de queiquer res ponsabiiidade peio envio equivocado de
cobranças ou e quipamentos, até a afetivacomunicacão do novo
notiflcação. C CONTRATANTE responde

correspondência
endereço. Antes do recebimento da

Peia mora a que deu causa, aí ind uído,. mas não Hmitado ao
envio de nota fiscai e fatura ao endereço pretérito,
não configurando o novo envío como novacão
cc prazo para pagamento,

9.1 .'. Indicar e manter atuaiizada Reiaçãc dos

1 ocis de entreoa" contendo os enderEcos fiscais
p
ara ennc de caco eouiarnento, que será incorporada a este CONTRATO como ANEXO, podendo
ser a;terado em comum acordo entre as PARTES, 1 al raiação deve inciui r,
peio meros, razão

Aridok- Eçuoamror

riormábc LTDA,

Centrei de Atendimento 46líi5j
com, br
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social. ÇNP), inscrição Esda, endereço corneto, ressoa para contato, e-mail e telefone
cc cada unidos locais de entrega.
m e a CONTRATADA
n a eviar
euoam entca?
9. 1. A CNTRATANTE
O
autorizeexress:
p
q
OBJETO deste CONTRATO, oera todos os iocas de instaiacao oeonos n- fo'-ra a'-rra

295

CONTRATADA não entreaará bens em locadades da CONTRATANTE coe não estejam
fiscaimente reouiares perante- a ReceRa Federal e Estadual, Nos casos de solidtao, peia
CONTRATANTE. de equ ipamentos para iocadades fiscalmente irregulares, impossibilitando à
CONTRATADA a entregar os bens, estará a CONTRATADA automaticamente autorizada a ínciar o
faturamento dos equipamentos soilcídos.

Soflcitzr à CONTRATADA a alteracão do local original de entrega do equipamento
(rema .eia .mento', cujas bases para movimentação serão definidas pelas Partesà época da

9.110.

coiçteo. Os remanejamentos eietoados sem o conhecimento da CONTRATADA eximirá desta a
rasonsabiiidaae por invenzrio dos mesmos, caso ta ,' serviço seja contratado.
91.11, Emftir todos os documentos fiscais necessários ao fiei cumprimento deste CONTRATO, tais
como, mas não limitados a, notas fiscais de remessa em devolucão de equipamentos, pecas ou
partes para reposi 'o ou substituição em gamnzia, e demais documentos consiaerados obrigatários
peLa iegisiacão, isentando a COTRATAJA a qualquer responsabilidade pela omissão ao dever
acima

9.1.11.1. Caso seja dispensada da emissão de documentos fiscais, a CONTRATANTE deverá obter
junto à Admnistraçãc Fazendária documento necessário para o regular cumor i mento de tais
obrígacões fiscais.

92.

Apás a entrega dos equipamentos acordados no TERMO DE SOUCiTACÃO DE svrco,

nos locaisdesionaaos, a CONTRATANTE será a única e exdusiva res ponsável peLa integridade fisica,
consarvcão e guarda dos eouipamentos, mesmo que ainda não ativados, podendo optar, a seu

Arklok- Equipamentos de inforniátice TO.;.
Centra de Atendimento: 4519-8810 ema-i erkickarklak,com.br
www.arkiok.com.br
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crráno e às suas expensas, pela contratacã-o de seguro de danos materiais no cual figure a
COr ITRTADA corre benefidária.
CLÁUSULA DÉcn4Á - OBRIGAÇÕES DA cONTRATADA
3.1 Sem orejuízo das demais obrigacões definid neste Contrato, seus ADITIVOS e
ergaç3es ca CONTRATADA:
10.1.1. DisponibiOzar os equipamentos soiicitados eia CONTRANTE através dos TERMOS DE
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, desde que a CONTRATANTE encontre-se adimpiente com reiaco e
todas as obrigações deste CONTRATO.
I0.1.2. Savc seexoiidtamente definido em contrário nos ADITIVOS e ANEXOS especfflcos, prover
garantia de frndonamenta aos equiamentos locados sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE. induídas despesas de rnanutenço ,. substituiçào e reparo dos eouipamentos
inclusive pecas, d onibilizar... também recursos para atendimento de chamados e suporte
por
telefone e oeia Internet,
10.1.2.:. A CONTRATADA ficará isente da responsabilidade de garartia de fundoiamento
ouanoo os rObiCTaS forem gerados P0 5 uma das condícães de exceção
definidas no liam II
deste contrato.
10.1.3. Rea0zar e aprasentar mensalmente o processo de medição,
conforme mecanismo definido
neste CONTRATO, seus ADITIVOS e ANEX-'S,
10.1.4. 'Disponíbiz&r pessoal especializado para atendimento da CONTRAI -ANTE, que poderá estar
alocado nas dependâncías da CONTR.ATANTE, desde queassim pactuado entre as PARTES.
10.1.4.1. Os or9ssionais da CONTRATADA, bem corno seus
p reostos quando est1verem nas
nstaiacoes da CONTRATANf. cumprirao coro tocas as normas e regulamentos estabelecos peia
nata seus emoregedos e demais terceiros, tais como e neo se esgotando com os
Andok- Eouioamenos ne informtic LiDA.
Centtai ria Atendimento; 4619-88l G, e-míi:
okarnri

.\
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segunres exemdios: segurança ntema, normas ambientais, normas ccmportarrenteis e de acesso a
nstaao5es e cc utiiizao de recursos.

1 TL

5iF

1í.1.4.2. A CONTRATADA será responsável nela garantia de fundorarnento dos te-s, e
cec-Uvas condições de fornecimento negociados, indeendentemente se executado por seus
empregacos ou por eventuais sub-contratados.
.43. Desra reacão não resultará qualquer subordinacão, habitualidade ejou exdusivldade entre
os profissionais dponibi!lzados e a CONTRATANTE.
1534.4, O naga-mento do salário do ,essai disponibilizado e todos os encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, assistenciais, securitários e sindicais, aí incluídos horas extras diurnas
'ou noturnas, vale trans porte, vale refeição e outros, são de res ponsabilidade exdusiva da
CONTRATADA, a quem comoetmrá ainda o controle defrecdéncia e horário dos empregados.

15.1.4.5. A CONTRATADA dedara expressamente que é a única e exclusiva responsável, em
q uaiouer esfera, pelas obrigações orlundas da relação estabelecida com o pessoal dIspoIíbIjizadc,
inciusive com reiacão a eventuais acidentes de trabalho, reconhecendo expressamente que, em
hipátese alguma, se estabelecerá queinuer vínculo empreactício, cc forme direta ou indireta, ainda
cue sob a aegaçeo co solidariedade ou subsrcanecade, entre os seus empregados ou prepostoa e
a CO RATANTE, comprometendo-se a CONTRATADAem diligenciar no sentido da exdusão da
CONTRATArTE em Qualquer p
rocedimento ludidai ou extrajudidai referente a eventual redamacão
cor d.ires trabalhistas, referentes ao OEJETO deste CONTRATO,
15.2. Salvo se exdlcitamente definido em cortrário nos ADITIVOS e AN EXOSespecíficos, as
oneraões de IMAC-D, até o limite de 3% (três nor cento) sobre todo o volume de equipamentos
contratadas, computandoe aí todos os TEOS DE SOLICI TAÇÃO DE
SERVIÇO celebrados
at é a data da solicitação, serão realizadas pela CONTRATADA sem qual
q uer ônus à CONTRATANTE,
desde que feítas em horário comercial. A partir do limite mencionado ou caso as acerações sejam
taaiízadas fora do horário comercial, os custos serão de resnonsabflldede da CONTRAT,4Nft

Arkiok- Equipamentos cc infor,átjca LTDA

Ctr.al de ecrimen: 4-5lE-8iG e-mi
ww.a r'uok. com br

dckrkIokcom
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10.2.1. Por INtACtO entende-se:
10.2.1.1 .instaaç - consiste na reinstaiacão do Ponto Informatizadc já efetívado,motivada por
movimentacão ou mudança de usuário;

In

298

102.1.2. Movimertaco - consiste no transporte do Ponto Informatizado já efetivadboa
outro local, desde que situado na mesma pianta da CONTRATANTE em que se encontrava o ponto
orig ina a ser movimentado. Considera-se PLANTA o endereço originei de entrega do bem;
10,2.11 -3. Adicã - consiste na instaiacão de novo hardware ou , novo softaare em um Ponto
Infcrmatizado já efetvaco;
13.2.1.4. Configuracãc - consiste no ajuste da Imagem de Sof tware e repasse do Check List deum Ponto Informatizadojá efetivado que "hr? ;vlmentadc ou que teve seu usuário mudado;
10.2.1.5. DesmobIfizz c - consiste na desinstaiacão de hardware ou software de um Ponto
informatzado já efethado.

10.2.2. Nos casos de movimentaçõe de bens dentro ao limite estabeiecido na Ciáusuia 10.2 pera
oalidae diversa, fora da plante em que se enconeave o ponto aiiainai a ser movimentado, os
custos de trensoarte, frete e emissão dos documentos fiscais necessárs serão de responsabilidade
ria CONTRATANTE.
10.22. As partes concordam que o limite rnensai deônído na Cláusula 10.2 não é cumulativo e não
cera crédito à CONTRATArffE cera o mês subseqüente.
ci&usuLA r,4crotA PlumEIRA - CONDÇôEs DE EXCEÇÃO
11.1. Salvo se expílcitamente denido em cor, tráno, as seguintes condições desobrigam a
CONTRATADA ria responsabilidade de garantia de funcionamento dos equipamentos:

Arklok- Equpmentos de inc- r tc a D.
de Atandrnento; 4619-8810 e-meil rk!okarkiskcc.m,br
www.rklok.con.hr
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11.1.1. Problemas e/ou danos gerados p&_ má utilizaçào, negligênda ou addentes nos
çouioamentos causados udo pessoal da COtTRATANTE;
TL SPfI*3I EL.
11.1.2. Problemas e/ou danos gerados por modfcações nos equipamentos, reeli das pela
299
CONTRATAT\TEou uessoel por esta autorizado, sem anuênda da CONTRATADA;
i1.L3. Problemas 'ou danos gerados por manutencào imprápria dos equipamentos pela
CONTRATANTE;
11.14. Problemas e/ou danos gerados por infraesbijtura insdeouada, indusíve problemas físicos
elétricos ou de descarca el&ica na rede provida pela CONTRATANTE.
1,5. Roubo, furto ou qualquer outra forma de subtraçêo ilícita acontecida dentro do
estabelecimento da CONTRANTE, respondendo a CONTRATANTE inclusive pelos fatas ocorridos
dentro do estabelecimento de terceiro por ela indicado para entrega dos bens.
11,2. Caso as condições de exceção impliquem subt ração, destruico,inulizaçEc ou estraco de
EQU1PANIENTOS, a CONTRATANTE ind.iz a CON TRATADA pelo valor do bem aplicada
cepreciacão de 23% (vinta por cento) ao ano, garantido à CONTRATADA o pagamento mfr.irno de
20% (vinte por cento) sobre o valor cotado.
11.1:. Será considerado como valor do bem aquele constante na Nota Fiscal de Simules
Remessa

para Locação.
11.2.2. A indenizaco acima se dará por meio de pagamento de Note de Débito emtda pela
CONTRATADA à CONTRATANTE em até 10 (dez) dias contados da constatacão da nutifizacEo.
11.2.3. A CONTRATADA fica ainda autorizada a cobrar pelos serviços de desinstaiacão e devolucêo
do ectuparrento inutilizado conforme valor de Serviço Avulso aplicável à éooca.

Arkiok Ecuipamentos de Informática LiDA.
Cenra de Atencímenro: 46l9-E810 e-mali : rkitkarciokcombr
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Caso as condições de excec o impouem subt ração, detr uiçãc, inutWza o ou estaco de
?EÇAS, a CO TRAtANTE indenizará a CONTRATADA pelo vaiar de mercado da nem nova.
TP2LM SUP

O vaiar de mercado deverá ser definido em comum acordo entre as PARTES.1 havendo
:referência para aquisição junto aos fcmec .io já credendados perante a CONTRATAE.
1L3.2. A indenização acima se dará por meio de pagamento a Nota de Débito emitida pela

CONTRATADA à CONTRATANTE em até 10 (dez) dias costados da constatação do defeito.
1.3.3 ..A CONTRATADA fica aira auzorizada a cobrar pelos serviços -J eJesíns acào e devolução
da peça inutilizada conforme valor de Serviço Avuisc piicáeel à épcoa.
21.34. Nos casos de incomoatibiiíoade ou inexlstância de pecas no mercado que permitam a
s.bstitoação e funcionamento do equloarnento á qual pertenciam, a CONTRATANTE indenizará a
CONTRAtADA pelo valor do equf pamento observadas as regras contidas na Cláusula 11.2 acima.
11.4, No caso de roubo, furto ou oualouer outra forma de subtração ilícita acontecida dentro do
estabelecimento da CO TRANTE, esta se obriga a enviar à CONTRATADA cacounicacão escrita do
ccorndc juntrnente com o Boletim de Ocorrência corres pondente, original ou cócia autenticada
em até 30 (trinta) dias do fato.
pagamento da fatura mensal reiatca ao aluguei dos bens subtraídos apenas será suspensa
após a quitação integral do déffito, e regularização fiscal da devolução pela CONTRATANTt.
1 L.6. . A substruicâo dos equipamentos subtraídos dependerá de nova negociação entre as Partes.
ciÁusut,

OÉciMÂ SEuNA -

DEV0LUCÃO oos BENS

12.1. Salvo se expressamerte disposto em contrário em ADFVOS ou ANEXOS específicos, findo o
prazo contratado previsto no TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
e não tendo sido pactuada
SjC extensão ou a renovação do CONTRATO, obriga-se a CONTRATANTE a disponibifizaros bens do
Arklok- Eui pamento de nforrãtca LTDA,
Cetrai de Atendimento: 4619- g 1O e-.mail
kiOk5rklOk.çtabr
www.andok.com.br
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TERMO DE SOUCrrAçÃo DE SERVIÇO no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contacas a partir da zero hora do dia subseqüente ao seu vencimento ou à sua rescisão, para que a
CONTRAT,ADA Promova sua retirada.
uM
122

CONTRATA'rrE envidará seus melhores esforços para que o processo se dê In

301

4a melhor

crma e no menor tempo possrvel, mciumao:

____________

a) FaclHrar o acesso do pessoal da C0NTRTA às suas deendêndas.
5) Nomear nesse-si para acompanhamento aos serviços de remoção,
C) Tomar ciência de eventuais estrados ou falta de partes, pecas ou conjuntos, por meio da

assinatura do Ter ma de Vistoria.
12.3. Caso a disponibilização dos equipamentos não seja providenciada no p razo estabelecido, flca
a CONTRATANTE obrieada ao pagamento referente ao oert'odo cue exceder ao prazo cont ratual e
das eventuais despesas de deslocamento, frete e/ou serviços para desativacães já despendidas pela
CONTRATADA para rxlhimento dos bens. As frações de dias serão calcu ladas t'-tt a'ë sobre o
valor mensal do TERMO DE SOUCITAÇÂCI DE SERVIÇO.
12.4. Osso haja necessidade de Notificacão Exbjudicial ou Acão Judicial para cumprimento da
obnaa-ção de devo'ução de equipamentos, a CONTRATANTE arcará com os custos da notíficacáo,
comc todos os ônus do proceso judicial e com as despesasdespendidas pela CONTRATADA com
noncramtos advocaticios, no oercentuai de 20% Cvinte por cento) sobre o valor da causa,
2,4. 1. ros casos acima, aCONTRATADA Ocará também desobrigada da rerzoçãc dos
eq uipamentos, devendo a CONTRATANTE oar com custos de embalagem.
movjmentacão
transporte e envio dos bens à sede da CONTPATADA,
12.3. No caso de renovação do TERMO DE SOUCTrACÃO DE SERVIÇO
sem mudança dos

O3JE'TOs, a cievolução passará a ser devida ao final do prazo firmado no
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO renovado.

Arkiok- Equipamentos de lrrformátice ITDA.
Central de Ater,dmento: 4519-8210 emai; erkiokark;okcnmb:
www.arklok.com.br
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12.5. No caso de renovação do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO com substituicão dos
ecuípamentos correrá por conta da CONTRATADA toda e qualquer despesa referente à
emb agem, movirrenracãc e ansporte para a retirada dos eqt pamentos e subsftu
oens do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVI ÇO, renovada, salvo se oactuado de forma
Fâ
.
30
cif crente entre as partes.

em, lÁ

CL4U5ULA DÉCIMA TERCEIRA - PAGAMENTO
13.1. As PARTES cactuam cue a Primeira írteia será efetuada

OS (cc)

dias após a assinatura

do relatório de ativação técnIca e as demais de 30(bínta) em 30 (trinta) dias da data do aceite.
segundo medição realizada referente ao mês anterior.
13.2. A CONTRATADA emitirá, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência ao vencimento,
a nota scai e fatura contra a CONTRATANTE, acom p
anhada de um relatório consolidado da
echça readzada, com vencimento para o da oactuado.

13.3, O pagamento será efetuado por meio de boleto bancário.

13.4. O não pagamento das faturas mensais nas datas de vencimento, desde que por
da CONTP.AT&NTE, acarretará incidência de muitas e penalidades conforme
disposies definidas na Cláusula 16 deste CONTRATO.
135. É facultada à CONTRATANTE a antedpacão de cegamente das
parcelas mensais dos

TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, com um desconto cuia taxa será equivalente a 90%
(noventa por cento)
de CD1 vigente à nnc:. por fracão de
regime de capitalização composta.

3D(frkta) dias, capitalizada sob

CLÁUSULA DÉCIMA QUARiA REAtJSTE
14... O valor mensal contratado em cada TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

será
reei-ustado após cada período de 12 (doze) meses, au em periodicidade menor que vier a ser
Arklok- Equi p amentos de ;nforn-dtica LTDA,
Central de Atendimento; 4E19-S1O e-mail

_______________
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emitida no,, lei, ou em caso desta silenciar, em periodicidademensai, contados a parr da DATA

DE ASSINATURA do feidc TERMO

DE SOLICITAÇÃO

DE SERVIÇO.

14.2 Para cálculo da atuaiizaço será utilizada a varia

acumulada do IGP-M - Índiee-alde
303
Prepos - Mercado, apurado oela Fundacác Getúlio Vargas.
14.1 Caso o !CP-M seja desconti nuado por qualquer motixo. será adotado corno substituto o 1NP
- índice Naci onal de Preços ao Consumidor, apurado pelo 1BGE e, na falta deste, o índice que vier
oficialmente a substitui-lo
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TRIBUTOS
151. Cada uma das PARTES será respoàve pelo pagamento de tributos inciden
re sus
tes sob
respectivas atividades e receitas, na forma que a lei determinar 1 com Drometendo-se a PARTE
responsável a manter a outra vre e isenta de quaisquer responsabilidades, demandas e aç5es de
nualquer natureza.
15.2. Novos tributos e tas ou aIteraçes nas alíquotas vigentes serão incorporados
automaticamente aos valores originais, a partir da data de sua efetiva entrada em vigor, bastando a
ap resenzação do su orte legal comprobatório.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- GARANII&
16.2. Assina também o presente C0NTRAT0 na qualidade de FIADOR
/ garantidor e principal

pagaoor, a nessoe ffsica devidamente caracterizada no quadro abaixo, resocnsávei (solidários) com
a CONTRATAf. TE, pelo integral cumprimento de todas as obrigaç6es de pagar aqui estipuladas, nos
termos do art, 818 e segs. do Novo Código CMI Brasileiro, cem expressa renúncia dos benefícios
institukios através dos artigos 827,. 835, 837.838 e 839, também do Novo Códi go CMI.
NOME
rce Pereira Cra

CPF/RG

-

G7i112fCp 646.88

ArkoK- tquipamemQs de nronnatca LTDA.
Central de Atendimentc,: 45198810 e-maii:erk
2içorn
wwwerkiok.ccm.br
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PENALIDADES
17.1. O no paoamento da Fatura até a data do seu vencimento sujeitará a CONTRATANTE.
ELE
1 1LL JPE
ndeenoentemente de cualouer aviso, sem prejuzo das exgonoades oecunanas pbwes, a
3 04
allcaçác das seguintes penaiidades:

17.12. 2% (dois cor cento) de muita sobre o débito orginal:
17L3. juros mcretórios cc 1% (um por cento) ao mês, sobre o débito originai,
calculados pro rata
oe até a efetiva iquidao de débito tot;
17,1.4. Atahzação dos vaíores em atraso

a Ciáusuia Décima Terceira deste Contrato;

17.1.5. Suspensão da garantia de fundaament3, a se h'ciuindo os prazo de solução
acordados, com reíaco aos bens em que a CONTRATANTE encontra-se inadimpente,

aoós o 7'
(sétimo) dia de atraso no pagamentc . do, --atura correspon-dente, contado da data do seu
vencimento, a exclus ivo critério da CONTRATADA. O restabeiecimento dos SERVIÇOS, em até 24
(vinte e quatro) horas, fica condicionado à confrmaco do nagamento do vaior integrei da Fature
em atraso, com acréscimo dos encargos moratór-ios estabeiecidos nesta Ciãusula:

— cão de TODOS os bens, e consecüente devoíução dos mesmos, e
17.1,6. Canceiamento daiam
rescisão do presente Contrato, a critério da CONTRATADA, caso a ínaclimoiência por parte da

CR.ATANrrE não seja sanada no prazo de 60 (sessenta) dias contados co data de vencimento da
Fatura, sem prejuízo da cobranca de muita prevista na Oásui 18.3 deste Contrato

17.2. A viciacão da responsabilidade de emissão dos documentos fiscais necessários ao fiei
cump nmenrc deste contrato, inclusive as obrigações previstas no ftern 9.1.11, sujeitará a
CONTRATANTE ao pagamento de muita equivalente a 30 0/c. ( trinta nor cento) da soma dos valores
unitános mensais cobrados por cada equipamento objeto da vioiação.

Arkck- Enuipa; -.m. ce Uiformâtic JDA.
Central ca Atandrnonto 4S19-8510 -m.aii kokrkiokcombr
wwarriokcombr
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:7.3. No caso de descumcrirnento dos prazos de soiucão definidos no(s) Termos(s' de Sodctaçãc
os Seriico até o lmtte de 120 (Cento e vinte horas) corridas de paralisação, a
CONTRATADA concederá descontos coruidos sobre os vakres mensais devdn r
CONTRATANTE, desde que cada atr?so dure por um período de temoo continuo sunerior 1 (uma)
305
hora, contada a oartir do flrn do prazo de soLução acordado entre as partes.
7.3.1, Os descontos serão caiculados de acordo com e seguinte fármua:
VD=nVM
72.0
Onde
VO = Vaiar do desconto.
Vor mensei do equipamer.tc paraLisado.
= Quantidade de unidades de períodos inteiros de 1 hora paraiisada.

720 TotaL de períodos de 1 hora no período mensaL dalocação, considerando um mês iouai a
30 dias.

:7.32. Para fins de cálcuLo da quantidade de unidaaes de oeríodos inteiros de 1
(urna) hora
mencion-a da no item edrna, considerar-seá, c mc período inteiro de 1 (urna)

hora, o período de
atraso que seja :guai ou superior a 15 (quinze) minutos, ainda que não atinja um período inteiro de
1 (unia) hora, exceto no caso do primeiro período, que será contado a partir da la hora inteira.

17.3.4. Não serão conçedidcs descontos comouisórlos na ocon-&ncta das condiçes de exceão
descritas na Oãusuia Décima oeste Contrato.

17.3.4, O vaLor dos descontos compuisórios será creditado à CONTRATANTE na Fatura do mês
subseciíente ao .mês em que foi verificado o fato que deu origem a esses
descontos, sendo que tal
crédito será efetuado com base no P r eço vigente no mês do descumprimento,

Aridok Eq uipamentos de nfornátca LTD.
CenuL de Atendimento: 4ãi9-SlO
Www,arkck.com ,br
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17.4. A partir de 120 (ceato e vinte) horas corridas de par&saço,
a CONTR4TA1TE fará
desconto equvaiente à totaildade do valor mensal do equipamento paralisado, no se
o desconto previsto na (Jáusula 18.3.
lr
3 06
descomos compulsonos, na -'-0.h.
npaama
a
determinaca, assui caráter compensatório caracterizando-se como a única e
resoonsabffldade da CONTRATADA face à CORTANTE
em relacõe ao descumprimento dos
orazos cc sokjcao.
17.5. As Panes acordam, desde ja, que a concessao

005

17.6. As ?ARTES concordam que écpressamente vedada a contratacão, por uma Parte, de
empregados, orepostos ou terceirtzados da outra Parte, sob pena de incidência de multa no
montante de 10 (dez) vezes o valor mensal Oeste Contrato, ressalvados os casos de autorizacão
escrita oeía outra Parte.
ciÁus.iLA DÉCIMA OITAVA -. RESCISÃO E
18. 1• o presente Contrato (ou qualquer cos
TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
contratadcs) Poderá ser denunciado unhiaterairrrente, na forma abaixo determinada:
;'" a CONTRATANTE, antes de expirado o p razc. de vigência definido no(s'i respectivo(s)
TERMO(S) DE SOLICI TAÇÃO DE SERVIÇO,
mediante notiôcaçao. Por escrito, a CONTRATADA
com, p
elo menos, 60 (sessenta) dias de antecedência da data prevista para o seu encerramento,
sem pr&uizo do pagamento da multa definfa
18.3.
18.1.2. Por qualquer das Partes, no caso não cumprImento ou infração de quaisquer cláusulas ou
condições deste COf .JTRATC, desde que a PARTE infratora seja formalme
p te advertida pela outra e
não con-ija o p roblema, ou apresente razões consideradas satisfatórjas. ou ainda a
presente um
plano de ação considerado adequado pelas PARTES, em até 30 (trta) dias a p
ós a advertência,
sujtando-se ainda a PARTE infratora ao pagamento da multa definida no item 18.3.

Arklok- Equi p amentos de lnforryt LTDA.
Centra, de Aeendimento 4519-S80 e-mail :
www.arklok.crn.br
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No

caso de denúncia cor infração da COiNTRATANft, esta Parte arcará com as despesas
co devoiucâo e transporte dos bens locados, bem como quaisouer outras despesas advindas da
corança judicial c;,trajudícial dos danos causacos flela infração, aí se induindo jonor
sOvçca±k)5
3071r
8.2.

Sem prejuízo das hipóteses acima, o presente Contrato ainda poderá ser
rejuízo dc cumprimento das obrigac3es e responsabjiidade constantes do presente instrumento e,
em esceda!, dos pagamentos e penalidades aqui previstos, mediante a Ocorrêrcla de um ou mais
aos seguintes acontecimentos:
Dedaracão jUdldi de insolvância, fai&ncla, recuperação judicial ou extrajudíciel ou
uídação judicia; de qualquer das Partes;
18.2.2.

Atrasa da CONTRATANTE nos pagamentos devidos em virtude deste Contrato cor prazo

superior a 6 (sessen) dias;
8.2.3.

Rescisão p romovida pela CONTRATADA, independenten,ente de nGtiflcacão judicial ou

ext-rajudi<jsl quando caracterizado o uso indevido, ilegal ou fraudulenta dos bens pelo aIENTE,
de q uakuer responsab;{ide neste caso.

estando a -- 0%
, 7RATADA isenta

83. No caso de denúncia
de, Contrato, conforme

itens 18.1.1 e 18.1.2, ou rescisão do Contrato,
confoçn itens 18.2,1. 18.2.2 e 18.2.3, a Parte que pleriaar a denunca/resosa, ou Parte infratora,
conforme o caso, fica ocriçada a pagar a outra, de uma 50 vez, meoiatamenta após a denuncia
e'ou à rescisão, e independen
te de not1cação ludicial ou extrajudiclai, multa compensatória
no vaiar equivalte a 30% (trinta or cento) cio valor total de todas as carcelas vincendas relativas
ao(s) TERMOS (s) DE SOLICITACAO DE SERVIÇO cancelado(s)/resddojdo(6
1.
18.4. O canceiarro

de qualquer TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
contratado não
imoortará o cancelamento dos
demais, bem como não elètará a validade do Contrato ressalvada a
excressa na tem -1 7. 1.6.

Arklok Euipanientcs de irfcrmátfr LTDA.
Centrid de Atendimej-: 4515-2810 e-mai:arkiok-kQk,-mbr
WWW.addokcombr
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18.5, Anés a denúncia/rescisão, a CONTRATATANTE fica obrioada a devolver todos os bens de
propriedace da CONTRATADA, conforme as condições esbeiecidas na Cléusula Décima Primeira.
CLAtSULA

DECI'4A NONA- CONFIDENCIAIIDADE

1 1PEi. JFtO

EL

308
19.1, As PARTES se empenham em manter sigilo referente às condicões e terrniç
CONTRATO, seus Adfttvcs e Ancs, aí se incluindo o TERMO DE SOL.!CITACÃO DE SERVIÇO, e
a não revelar a terceiros qualquer informação ou documento q ue receberem da outra PARTE
corante a execucao co presente CC44TRATO.
19.2. Para fins de interpretação deste CONTRATO, seus Aditivos e Anexos, ai se incluindo TERMO
DE soucrrAçÃo DE SERVIÇO, as PARTES convencionam que "INFORMAÇÕES
CONFDENaAIS" significam toda e quaiqu: ormacEo. fornecida cor urna PARTE à outra, or
escrito ou verbalmente, relacionada à execucão do presente CONTRATO. incluindo, mas não se
limitando a, todos e quaisquer dados técnicos, econômicos, financeiros, e os relacionados a
p rodutos, serITços, fornecedores, mercados, desenvoMmentc r de tecnologias, invenções, processos,
projetos, softwares, ftncionérios, pesquisas de mercado. financas, relatórios, arquivos, boldoas,
availacões, cáiculos,, opiniões, q uadros, lista de clientes, lista de preços, lista de matéria-prima, lista
de custos, oertencentes à PARTE informante, a seus reuresentantes, coligadas e associadas e que
Porventura sejam reveladas, no presente ou no futuro, à PARTE Informada ou a cualquer de seus
representantes, coligadas ou associadas.
19.3. A obr;aação de siailo não se relaciona às informacões que:
19.3.1. Estiverem ou se tomarem disponíveis publicamente, desde que as PARTES não tenham
conccrrioo para a ocorrência de tal publicidade.
19.3,2 Puderem ser comprovad as através de documentação como tendo sido do conhecimento da
PARTE informada antes do recebmento de queicuer informação fornecida pela PARTE informante.

Aridok- Equipamentos de informtice LTDA.
central de Atendimentc: 4619-810 e-ma'i : rkiokarkiok,com,r
www.arkick.com .or
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19.3.3. Tiverem sido recebidas lidtamente através de terceiros pele PARTE informada, sem restrição

à sua reveiccão e sem violação de obrigação de sigilo direta ou indiretamente Para com a PARTE
inforniarte.
T~ WMMR
19.3.4. Devam ser divulgadas por força de Lei, processo judicial ou administrativo co4caráter 09
manoetório, desde que a PARTE que originou tal "informação Com9dencial" seja avisada
e nua a mesma seia a mais restrita oossível.
19,3.5

Piderem ser com p rovadas através de documenta ão como tendo sido desenvolvidas

oependentemente pela PARTE informada, sem qualquer relação com as Informaces
Cnfloencía.
19.3.5. Selam identificadas pela PARTE informante, de forma expressa. corno não sendo mais
confidenciais ou de sua prooriedade.
19.4. A PARTE informada dará coniecimentc. aos seus funcionários e representantes acerca da
existência e inteiro teor da presente Clausula, responsabiizano- por todo e qualquer
descumprimento das obrigações previstas nesta Cláusulapor si e nor seus empregados e
re p resentante bem, como por tcdos aqueles a quem seus
em pregados e representa ntes
indevidamente revelarem as INFORMAÇÕES CONFIDENajs.
A otx-igação de confidendajdade estabelecida nesta Cláusula persistirá vinculando as

PARTES

contratantes calo período de 05 (cinco)
anos contados da data do efetivo término do CONTRATO,
indenendentem-te da sua causa.
CLÁLSULA VIGÉSIMA - CASO FoRrurro

OU FORÇA MMOR

20,

Nenhuma PARTE, à exceção das ressalvas ex pressamente faltas neste
CONTRATO, será
consideraca res ponsável nas relacães com a outra por faltas ou atrasos na execução de qualquer
oorgação anu: avençada, pelo período e na medida em aue tal falta
no atraso seja advindo de caso
fortuito, força maior ou culpa exdusiva da outra PARTE.
Andok- Equperneneç de rformn t ça UDA,
Centrai de Atendimen: 4,519-38 -10 e-me erklekarkickcomkr
Wwwrkrjr.-
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20.2. Entende-se como casa fortuito ou de fora maior o fato necessário, cujas efeitos não era
possJei evitar au impedir, conforme previsto no artigo 393 do Código OviL
20.3. A rescisão advinda de caso fortuito ou de foras maiornão imolica qualquer
PAKFES, ncan-ac a OniTRA ANTE, todavia, odrgade ao pagamento pelos augues ja
faturados.

CLÁUSULA VICÉSiMA PRIMEIRA - COfIÇõES GERAIS
21.1. Este acordo não representa, e de forma alguma impilca:

21.1.1. Formacão de saciedade ou associação entre as PARTES.
211, 1.2. Autorizacão para qualq uer das PARTES atuarem como agente ou re
p resentante da outra.
21.2. O não exercício de qualquer direito decorrente deste
CONU,3 PA 70 por qualquer PARTE não

COflSdtU!rá renúncia de tal direito.

21.3, Nenhuma mudança, alteracão ou aditivo de q ualquer disposição deste CONTRATO terá efeito,
salvo se efetuada cor escrito e assinada pelas PARTES e por duas testemunhas.
21.4. Nenhuma PARTE poderá ceder ou transferir os seus direitos ou obrigações decorrentes deste,

ou p-osicão jurídica assumida neste CONTRATO, sem o prévio e expresso consentimento por escrito
da outra PARTE.

21.5. Este CONTRATO será regido pela legislação brasileira, sendo que, na eventualidade de alguma
de suas dsposiç5es serem consideradas inválidas, tal invalidada não afetará qual quer outra
disposicão cuja e&ácía não tenha sido questionada.

Arklok- Equip amentos de nformátíca LIDA.
Centr& de Atendimento; 45i9S?0 e-nai ______
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CLÁUStJL4

VIG ÉSIMA SEGUNDA— cIÊNA E RESPONSABIUDADE

22a. )edara a CONTRATANTE ter recebido

da CONTRATADA, através de seu representan
as exntcacoe reiativas a transacao ora rormafizada, tendo lico. compreenoçco
e Iaceteao
mtegramente toaas as CLAUSULAS e ond.: ueste CONTRATO, após am
p la análise e 1iscussão
aos termos nele Constant.
22.2, As

Partes declaram que assinam este Contrato seus repr sentaates reguiarmenee constituídos,
responsabjiizndc inegrarnente peks atos daquelas que, destituidos de poderes de
representac, fraudu tarnente assinem o presente instrumento.
22.1 A CONTRATADA dedara que os eventuais softwares por
os bens brados são d-CVidaznente iicendados, não
fa p ricantes e fornecedores.
22.4. A CONTPATM,,ri- ,

eia disoonibilizados juntamente com
havendo qualquer violação a direitos autorais

dos

por sua vez,

dedara-se exdusiva e inteiramente resnonsáve por uaiquer
ato ue atente contra direitos autorais advindos de ÍflstalaCão
de programas de computadores sem
a préva e expressa anuência da CONTRATADA,
respondendo, indusíve. por eventueis muitas ou
apreen
realizadas, siaes em que flcará obrigada
a indenizara CONTRATAI),s petas

penalidades impostas.

225. A v iolação do dever expresso no 'ter'-',

autoriza a rescisão de pleno direito deste Contrato
por inidajva da CONTRATADA.., incidente, além do r
essarcimento pelas penalida
sofridas, a
mui prevista no item 18.3 deste Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCE!j * FORO

231. Fca eiefto o Foro da
^''marcade Sc Pavio para dirimir quaisprser pendências decorrentes
do presente instrume de CONTRATO,
com ex pressa renúncia de qualquer outro,
por mais
p rivíiegaao que seja.

ArfrJ0 Equipametc de •rmátca TDA.
Centrei de Atendimentp 46i9g3j e-mii :
WWWarklkcombr
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E por arem isos e condos assinam te
1
2 reser,ça das
mento em duas vias de gu a1 teor na
estemunh abaixo derf1d que a tudo assisr
T9L WRW
312
São Paulo, 16 de
outubro de 2013.

COtTRATANT PAR7I TRAu.A NAcxop

COT-k$.

/
E

-- LTDA.

:L

Nome: Andr SeLn Leite
CPF: 85 í5357-

Ark,o
Cent-j de Atendjm eo. ade Info
46i9.gin e-n1 :
' arkiokcr, rnhr
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[bb.com.br]
A33D281 703306227008
28/04/2014 17:12:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente
08/04i2014
11901193

- BANCO DO BRASIL -

.

17:12:14
0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULaS
C::ENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
AGENCIA: 1193-2
CONTA:

21.8:0-3
sto az

BANCO BRADESCO S.A.

313
DOCUMENTO
PATA DO PAGAMENTO
PRIOR DO DOCUMENTO
ALOR COBRADO
NR.AUTENTICACAO

Assinada por

(23790:168 43021 6709

42.801
28/04/2014
396,00
396,00
0.BC7.F67.80A.6B9.1B6

J5474951 MARCLA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DEABREU

28/04/2014 171015
28/0412014 17:12:13

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DEABREU.

1/1

28/414

[bb.00nlbr]

Pagamentos com código de barras

A33 12 81655290749010
28/04/2014 17:10:14

EMPRESA
Cliente
Opção para pagarrEnto
Agência
Conta corrente

Débito em conta corrente
1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatirrntos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscirros
Valor cobrado

BANCO BRADESCO S.A.
23790.31301 96890.223496 36012.122200 360470000039600
28/04/2014
396,00
0,00

1RJ.Ernw ELE11L1
-

314

0,00
0,00
0,00
396,00

CFCj^x

=sacão registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 236711626.
): J0414951 MAKUJA PEREIRA CRAVO.

1/1

ri rIi ri
é

2

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO; AVENIDA
GUPÊ, 10201 - JD. BELVAL - BARUERJjSp

té

Cedente
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI EPP CNPJ: 10.489.713/0001-14
Sacado
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Espécie
Quantidade
(x) Valor
R$
Denionsti-ati vo:

Agência/Código Cedente

1 Vencintcno

0313 - 1/0121222 - 2

28/04/2014

Número do Documento
79289

Nosso Número

09168902234936-9
( - ) Desconto

(=) Valor do Documento
396,00
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
=I AM çie
rk

tTP

315

Autenticação Mecânica

--------------

-----------------------------------Corte Aqui

ck?Sc 1237-21

2379ft31301
Local de Pa gamento Pagável pr
eferencialmente em qualquer agência BRADESCO

96890.223496 36012.122200 3 60470000039600

Cedente
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP CNPj: I0.489.713/000114
Date Documento
cumento
Espécie Doe.
Aceite
Data Processamento
11104/2014
F^^79 289
DS
N
11/04/2014
Uso do Banco
CIP
Carteira
Espécie Quantidade
(x)
Valor
8650
000
09
R$
1
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$7,92 e Juros de R$0,13 ao Dia
Protestar 5 dias após o vencimento

Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SRTVS, 701 ASA SUL BRASÍLIA DF 70340-000
Sacador/Avalista PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

IVencimento

2/94í2014
Agência/Código Cedente
0313-1/0121222-2
Nosso Número
09/68902234936.9
(=) Valor do Documento
396,00
( - ) Desconto
Li-) Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado
CNPJ: 01.248.362/0001.69
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

NUMERO

VALOR

1

R$ 396,00

VENCIMENTO
28/04/2014

BANCO
Banco Bradesco 5/A

PERi000L
OrAt
L

tII'

2810412014 A 2810512014

L'<tLtI'JIUS LI'4VVENIA E SEIS REAl********************* ********. * ************

OBSERVAÇÕES
E-mail para cobrança: arthur.stanev@radjoatualcombr

Em conformidade com a Lei N * 116 de 31 de Julho de 2003 - feris 3.01, o qual
indeferiu ao pagamento de ISS ( Imposto Sobre Serviços) e a desobrigatoriedade d
Nota Fiscal de prestação de Serviços de Locação de Bens Moveis
Declara para fins de não incidência na fonte da CSLL. da Cobris e da contribuiçãi
Social para o pagamento da RIS / PASEP, a que se refere o artigo 30 da lei N°10.833
de 2911212003, que é regularmente Inscrita no sistema integrado de pagamento dE
impostos

RECEBI(EVOS) DE ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP, O MATBRIAL ACIMA DESCRITO NESTA FATURA DE
IDNTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATADO RECEBIMENTO

.

FATURA DE LOCAÇÃO

N° 79.289
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CLÁUSULA PRIMEIRA - PARTES

1.1. Como CONTRATANTE, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n0 01.248.362/0001-69, Inscrico Estadual n
o Isenta, esta ~awõww
SRTVS, 701 Bloco 01 Saia 422 - Asa Sul - cep: 70340-000, na cidade de Brasília/DF. L
i
1.2. Como CONTRATADA, ARKLOK-EQU!PAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA,
pessoa Jurídica/e
direito privado, inscrita no cNPJ sob o n o 1 0.489.713/0001-14, Inscrição Estadual

r0

206.269.519.117, estabelecida na Avenida Gupê, 10.201 CEP 06422-120. Barueri/SP.
1.3. As PARTES supra nomeadas e qualificadas neste ato, representadas na forma dos seus respectivos
atos constitutivos, celebram o presente CONTRATO, observadas as CLÁUSULAS e condições aqui
pactuadas.
C LÁUSULA SEGUNDA - OJET0
2.1. O OBJETO deste CONTRATO é

a locação à CONTRATANTE de equipamentos de informática,
TODOS de propriedade da CONTRATADA, doravante denominados simplesmente
equipamentos ou bens, em conformidade com o descrito nos ANEXOS e ADITIVOS que fazem
parte integrante e inseparável deste instrumento e que são revestidos dos requisitos previstos no
art. 585, inciso 11, do Código de Processo ãvit brasileiro.
2.1.1. A CONTRATANTE assume toda a responsabilidade, na qualidade de locatária, pela guarda dos
equipamentos de propriedade da CONTRATADA instalados nas localidades designadas pela
CONTRATANTE, obrigando-se por si, seus empregados e eventuais terceiros, a tomar os devidos
cuidados na preservação dos equipamentos referidos, sendo certo que a CONTRATANTE será
responsabilizada por quaisquer danos e extravios, nos termos da Ciáusula Décima deste Contrato.

2.2. Desde que es pecificamene definido nos ANEXOS e ADITIVOS e que integram este
CONTRATO, será responsabilidade da CONTRATADA acobertar os equipamentos locados com
Arkfok- Equipamentos de !rfOrMátíca LTDA.
Central de Atendimento: 4619-8310 e-mail arklok@arkiok.combr
www.ark;okcornbr
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CLÁUSULA PRIMEIRA — PARTES
i
1.1. Co rno CONTRATANTE, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL,
ressoa jurídica de d reito privado,
inscrita no CNPJ sob o n o 01.248.362/0001-59 Inscrição Estadual n o Isenta, estabe
SRTVS, 701 Bloco 01 Saia 422 - Asa Sul - Cep: 70340-000, na cidade de Brasília/DF.

1

ci

1.2. Como CONTRATADA, ARKLOK-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA,
pessoa_urioca de
direito Privado, inscrita no ONPJ sob o n o 10.489.713/0001-14, inscrição Estadual a°
206.269.519.117, estabelecida na Avenida Gupê, 10.201 CEP 06422-120. Barueri/SP.

1.3. As PARTES supra nomeadas e qualificadas neste ato, representadas na forma dos seus respectivos
atos const i tutivos, celebram o presente CONTRATO, observadas as CLÁUSULAS

e condições aqui

pactuadas.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

2.1. O OBJETO deste CONTRATO é a locação à CONTRATANTE de equipamentos de informática,
TODOS de propriedade da CONTRATADA, doravante denominados simplesmente
equipamentos ou bens, em conformidade com o descrito nos ANEXOS e ADITIVOS que fazem
parte i ntegrante e inseparável deste instrumento e que são revestidos dos requisitas previstos no
art. 585, inciso II, do Código de Processo Ovil brasileiro.

2.1.1. A CONTRATANTE assume toda a responsabilidade, na qualidade de locatária, pea guarda dos
equipamentos de propriedade da CONTRATADA instalados nas localidades designadas pela
CONTRATANTE, obrigando-se por si, seus empregados e eventuais terceiros, a tomar os devidos
cuidados na preservação dos equipamentos referidos, sendo certo que a CONTRATANTE será
responsabilizada por quaisquer danos e extravios, nos termos da Cláusula Décima deste Contrato.

2.2, Desde que especificamente definido nos ANEXOS e ADITIVOS e que integram este
CONTRATO, será responsabilidade da CONTRATADA acobertar os equipamentos locados com
J.
Arklok- Equipamentos de Informática LIDA.
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail: arklok@arkiok.corn.br
www,arklok.combr
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garantia de funcionamento, segundo indicadores de nível de serviço pactuados entre as
PARTES, que podem ncIur prazos de solução para correção de eventuais problemas que
prejudiquem a funcional i dade dos equipamentos. Tais indicadores deverão estar expilcitamente
definidos nos ANEXOS E ADITIVOS que integram este CONTRATO.

1 iti siPs

319
2.3. Quaisquer serviços porventura pactuados entre as partes que não estejametritamente
associados aos escopos de locação e garantia de funcionamento, deverão ser ob -_____ uv
negociaçãtrsP.
CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO
3.1. O presence instrumento terá duração de acordo com os prazos definidos em seus ANEXOS e
ADiTIVOS, podendo ser renovado por meio de acordo escrito entre as PARTES.
3.2. Cada locação, se contratada por prazo determinado, será automaticamente renovada por
períodos Íguais e sucessivos, a menos que a CONTRATANTE notifi q ue à CONTRATADA, por escrito,
sua intenção de cancelar o CONTRATO, ANEXO OU ADITIVO, com antecedência mínima de 30
(Tr inta) dias da data prevista para o término de sua vigência.
CLÁUSULA QUARTA - VALOR MENSAL

4.1. A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA a quantia apurada através de
medição, sempre em conformidade com os ANEXOS E ADITIVOS deste CONTRATO.
CLAUSULA QUINTA - ESTRUTURA DO CONTRATO
5.1. Este documento

é o CONTRATO PRINCIPAL, genericamente denominado de Contrato, e

define as regras e diretrizes gerais para todos os e q uipamentos de propriedade da CONTRATADA
locados à CONTRATANTE.
5.2. As especificidades e detahamentos necessários para cumprimento do OBJETO deste
CONTRATO são definidos em TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, documento que
Arklok- Equipamentos de Informática LIDA.
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail : arkIok(arkIok.com.br
www.arklok..r
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estabelece regras, definições, obrigações adicionais e condições para a operação pactuada,
podendo incluir também os indicadores de nível de serviço, o cronograrna de implantação e outras
diretrizes.

5.2.1. Os TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO são emitidos pela CONT. TA'
integralmente aprovados pela CONTRATANTE, podendo ser estabelecidos entre as. RTES 2 O
qualquer tempo. Quando devidamente formalizados, são reconheddos como
CONTRATUAL, fazendo parte integrante e inseparável deste CONTRATO.

5,2,2. Um único CONTRATO pode ter diversos

TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO com o

objetivo de detalhar especificidades relevantes a diferentes linhas de equipamentos, ficando
acordado que as disposições de cada

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO referem-se tão-

somente aos equipamentos por ele abrangidos.

5.3. A indusão de equipamentos a este contrato deve ser realizada através do TERMO DE
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, documento emitido pela CONTRATANTE para a CONTRATADA, a
qualquer tempo, e que é reconhecido pelas partes corno ADITIVO CONTRATUAL, fazendo parte
integrante e inseparável deste CONTRATO.

.3.1. Um TERMO DE SOLICITAÇÃO DE

SERVIÇO deve conter, no mínimo, as seguintes

informações:
a) Número oficial sequencial de controle criado pela CONTRATANTE.
b) Número do CONTRATO firmado entre as PARTES.
c) Data da solicitação.
d) Número da Pro p osta Comercial da CONTRATADA com as condições negociadas.
e) Quantidade de equipamentos desejados.
f Tino e modelo dos equipamentos.
g) Especificação técnica das imagens de software, com detalhamento daqueles que são de
propriedade da CONTRATANTE, se for o caso.
h) Prazo desejado, considerado entre a ativação e a retirada dos equipamentos.

3
Arklok- Equipamentos de Lnformátca LIDA.
Central de Atendimento: 4619-3810 e-mat ark{okarklok.com.br
www.arkiok.com.br
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1) Valores unitários dos equipamentos (e também insumos, se for o caso), com subtotais e total
geral do Termo de Softitação.
J) Local da instalação dos equipamentos.
k) Outras informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE.
1) Demais in formações explicitadas nos ANtXOS e ADITT'OS a este contrato.

rN
5.3.2. Um

321

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO será considerado válido pelasTF

acobertada por proposta comercial da CONTRATADA, dentro do prazo de validade da proposta.

CLAUSULA SEXTA - GESTORES DO CONTRATO
6.1. Em até

15 (quinze) dias após assinatura deste CONTRATO, cada PARTE deve formalizar à

outra qual será seu gestor do contrato, incluindo endereço, teefone e correio eletrônico, mantendo
tais informações atualizadas enquanto este CONTRATO estiver vigente.

6.2. Os

gesteres do contrato devem centralizar as comunicações, dirimir dúvidas e promover as

ações necessárias para o bom andamento das obrigações pactuadas.

6.1 Declara a CONTRATANTE que o Gestor por ela designado tem poderes para assinar o Relatório
de Ativação Técnica definido na Cláusula 7.2.1 e, portanto, para autorizar o início do faturamento
referente aos bens ativados por meio do Termo assinado.

CLÁUSULA- SÉTIMA MEDIÇÃO
7.1.

Medição é o cálculo do valor a ser pago mensalmente pelo CONTRATANTE à CONTRADA,

considerando:

equipamentos ativos no mês da medição. Os valores são calculados com
base no valor dos TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO que lhe deram origem, incluindo
7.1.1. O valor dos

reajustes, quando houver.

4
Arklok- Equipamentos de Informática LTDA.
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail : arklokerklok.corn.hr
www.erklok.com.br
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7.1.1.1. Equipamentos ativados no mês da medição terão seu valor calculado pro rata die, ou seja,
no mês de sua ativação, cada equipamento terá seu valor calculado a partir do dia em que foram
ativados, sendo certo que tal, cada mês, para efeito de cálculo, terá sempre a duração de 30
(trinta) dias.
TtL StW
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7.1.2. Demais valores e ajustes pactuados entre as partes.

7.2. Entende-se por eq uipamentos avos os equipamentos que passaram pelo processo de
ativação, e que ainda não foram desativados.
7.2.1. Entende-se por ativação do equipamento a conclusão do processo que estiver
expressarnente definido nos ADiTiVOS e ANEXOS que lhe deram origem, podendo incluir a
aprovação da funcionalidade do equioamento pelo usuário final por meio da assinatura de
Reatórío de Ativação Técsiica", a instalação do equipamento ou mesmo sua simples
disponibilização nas instalações da CONTRATADA.
7.21.1. A CONTRATANTE poderá solicitar a ativação dos equioamentos até o prazo máximo de 30

(tr;nta) dias contados da entrega dos bens. A partir do prazo mencionado, os equipamentos serão
automaticamente considerados ativados e serão faturados os valores mensais, obedecidos os
procedimentos expressos na Cláusula 74.
7.2.1.2. As condições e responsabilidades das PARTES sobre operação de transporte;
desembalagem movimentação e instalação dos equipamentos estão definidas nos ANEXOS e
ADITIVOS a este CONTRATO.
7.2.1.3. Na falta de uma definição explícita nos ADITIVOS e ANEXOS que lhe deram origem, fica
entendido que ativação será a simples disponibilização dos bens nas instalações da
COrfFRATANTE.

Arklok- Equipamentos de oformática LTDA.
Central de Atendimento: 4619-3810 e-mail ; arkiok@arkok.ccmbr
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7.2.2. Entende-se por desativação o processo que estiver ex p ressamente definido nos ADmVOS e
ANOS que lhe deram origem, podendo induir a simples retirada do equipamento das instalações
da CONTRATANTE, ou a realização de processos técnicos pactuados.
7.3. Caso a CONTRATANTE não atenda aos requisitos técnicos, operacionais, de infraest&
de rede interna sob sua responsabilidade, a CONTRATADA deverá fazer constar do R4ftório
Visita Técnica tais pendências e concederá à CONTRATANTE prazo de 05 (cinco) dias e
a sua regularização. Caso, transcorrido este prazo, a CONTRATANTE não tenha atendido aos
reauisitos referidos acima, estará a CONTRATADA automaticamente autorizada a iniciar o
faturarnento à CONTRATANTE. Nessa hipótese, a assinatura do Termo de Ativação Técnica será
suprida por um relatório de ativação assinado peo Gestor da CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA PRAZOS DE SOLUÇÃO E NÍVEL DE SERVIÇOS ACORDADO

8, 1, A CONTRATADA compromete-se a proceder à solução dos problemas apresentados pelos bens
locados cie acordo com os prazos e premissas estabelecidos no TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
SERVIÇO.

8.1.1. Entende-se por prazo de solução o período computado entre a abertura do chamado técnico
pela CONTRATANTE no Ser-vice Desk da CONTRATADA e a resolução do problema apresentado,
inciui-se aí a substituição do equipamento defeituoso ainda que por outro sobressalente similar,
denominado back up.
8.2. Os indicadores de nível de serviço, que refletem os parâmetros de qualidade definidos no
TO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, serão continuamente a p urados, analisados e
apresentados pela CONTRATADA à CONTRATANTE na forma de relatórios mensais e reuniões
periódicas previamente agendadas entre as partes.
8.3. No caso de descumprimento dos prazos de solução e desde que as justificativas apresentadas
CONTRATADA não sejam acatadas, a CONTRATANTE fará jus aos descontos compuisórios
fixados nas Cláusulas 17.3 e 17.4 deste Contrato.
pela

6
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CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Sem prejuízo das demais obrigações definidas neste Contrato, seus ADITiVOS e ANEXOS, são
obrigações da CONTRATANTE:
9.1.. Ernitjr TERMO DE SOLICITAÇAO
E SERVIÇO para a

k que324
dos equipai1entos

desejar, com base nas propostas comerciais emitidas pela CONTRATADA.

LCM, ^ 111112

912. Cumprir todas as premissas
e obrigações definidas rios ADITIVOS e ANEXOS a este
CONTRATO, envidando os melhores esforços no sentido de viabilizar a ativação dos equipamentos
nos prazos previstos.
9.1,11 Disponibilizar para instalação as mídias e licenças de uso dos softwares de sua propriedade,
sempre que forem definidas no TERMO DE SOLICITAÇÃO
DE SERVXÇO, se for
o caso.

91,4. Registrar Incdentes

no Servce Desk na CONTRATADA sempre que entender haver qualquer
problema de funcionamento dos equipamentos, nos termos descritos nos ANEXOS e ADITIVOS
deste CONTRATO,
9.1.5. Pagar pontualmente as faturas mensais emitidas pela CONTRATADA.

9.1.6. Qualquer alteração de endereço da CONTRATANTE- e do local de entrega dos equipamentos
deverá ser i mediatamente comunicada
à CONTRATADA através de notificação escrita, isentando-se
a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pelo envio equivocado de correspondência,
cobranças ou equipamentos, até a efetiva comunicação do novo endereço. Antes do recebimento da
noriticação, a CONTRATANTE responde pela mora a que deu causa, aí induído, mas não limitado ao
ao endereço pretérito, não conflourando o novo envio corno novação

envio de nota fiscal e fatura
do prazo para pagamento.

9.1.7. Indicar e manter atualizada "Relação dos locais de entrega" contendo os endereços fiscais
para envio de cada equipamento, que será incorporada a este CONTRATO como ANEXO, podendo
ser alterado em comum acordo entre as PARTES. Tal relação deve incluir, pelo menos, razão
Arklok- Equipamentos de nf0rmádc3 LTDA.
Central de Atendimento 4619-8810 e-mail : arklok@arklokcombr
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critério e às suas expensas, pela contratação de seguro de danos materiais no qual figure a
CONTRATADA como beneficiária.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

MUA 1510U10
Sem prejuzo das demais obrigações deflndas neste Contrato, seus ADITIVOS e

ANcXpS, sao
1

obrigações da CONTRATADA:

10.1.1. Disponibbzar os equipamentos socitadcs pela CONTRANTE através dos

TERMOS DE

5OLICTAÇÃO D SERVIÇO, desde que a CONTRATANTE encontre-se adimpiente com relação a
todas as obrigações deste CONTRATO.

10.1.2, Salvo se explicitamente definido em contrário nos ADITIVOS e ANEXOS específicos, prover

raia de funcoameAto aos equipamentos locados sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE, incluídas despesas de manutenção, substituição e reparo dos equipamentos,
inclusive peças, disponibilizando também recursos para atendimento de chamados e suporte por
telefone e pela Internet.

10.1.2,1. A CONTRATADA ficará isenta da responsabilidade de garantia de funcionamento
quando os probiemas forem gerados por uma das condiçães de exceção definidas no item 11
deste contrato.

10.1.3. Reazar e apresentar mensalmente o processo de

medição, conforme mecanismo definido

neste CONTRATO, seus ADITIVOS e ANEXOS.

10.1,4. Disponibilizar pessoal especializado para atendimento da CONTRATANTE, que poderá estar
alocado nas dependências da CONTRATANTE, desde que assim pactuado entre as PARTES.

10.1.4.1. Os profissionais da CONTRATADA, bem como seus orepostos quando estiverem nas
instalações da CONTRATANTE, cumprirão com todas as normas e regulamentos estabelecidos pela
CONTRATANTE para seus empregados e demais terceiros, tais como e não se esgotando com os
o
Arklok- Equipamentos de Informática LTDA.
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seguintes exem p los: segurança interna, normas ambientais, normas comportamentais e de acesso a
instalações e de utilização de recursos.
10.1.4.2. A CONTRATADA será responsável pela garantia de funcionamento dos
respectivas condições de fornecimento negociadas, independentemente se
execu1ado1 or se^s6
empregados ou por eventuais sub-contratados.
10.1.4.3. Desta relação não resultará qualquer subordinação, habitualidade e/ou exclusividade entre
os profissionais disponibilizados e a

CONTRATANTE

10.14.4. O pagamento do salário do pessoal dis p onibilizado e todos os encargos sociais,
trabalhistas, previdenciános, assistenciais, securitários e sindicais, aí incluídos horas extras diurnas
e/ou noturnas, vale transporte, vale refeição e outros, são de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA, a quem competirá ainda o controle de freqüência e horário dos empregados.
10.1.4.5. A CONTRATADA declara expressamente que é a única e exclusiva responsável, em
qualq uer esfera, pelas obrigações oriundas da relação estabelecida com o
p essoal disponibilizado,
inclusive com relação a eventuais acidentes de trabalho, reconhecendo ex p ressamente que, em
hipótese alguma, se estabelecerá qualquer vínculo empregatício, de forma direta ou indireta, ainda
que sob a alegação de solidariedade ou subsidia riedade, entre os seus empregados ou prepostos e
a CONTRATANTE, comp rometendo-se a CONTRATADA em diligenciar no sentido da exclusão da
CONTRATANTE em qualquer procedimento judicial ou extrajudicial referente a eventual reclamação
por direitos trabalhistas, referentes ao OBJETO deste CONTRATO.
10.2. Salvo se explicitamente definido em contrário nos ADITJOS e ANEXOS específicos, as
operações de !MAC-D, até o limite de 3% (três p or cento) sobre todo o volume de equipamentos
contratados, computando-se aí todos os TERMOS DE
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO celebrados
até a data da Solicitação, serão realizadas pela CONTRATADA sem qualquer ônus à CONTRATANTE.
des de que feitas em horário comercial. A partir do limite mencionado ou caso as o
perações sejam
realizadas fora do horário comercial, os custos serão de res p onsabilidade da CONTRATANTE.

10
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10.2.1. Por IMAc/D entende-se:
1O.2.1.1.Instalação - consiste na reinstalação do Ponto Informatizado já efetivado, motivada por
movimentação ou mudança de usuário;
Movimentação consiste no transporte do Ponto Informatizado já efetivad4 para um327
outro ! ocal, desde que situado na mesma planta da CONTRA TANTE em que se encontrav_
iu: tiu
10.2.1.2.

original a ser movimentado. Considera-se PLANTA o endere originei de entreca do bem;
10.2.1.3. Adição — consiste na instaiação de novo hardware ou novo software em um Ponto
Informatizado já efetivado;
10.2.1.4. Configuração - consiste no ajuste da Imagem de Software e repasse do Check List de
um Ponto informatizado já efetivado que

fora

movimentado ou que teve seu usuário mudado;

1 0, 2. 1 . 5. Desw.obílízaÇão consiste na desinstaiação de hardware ou software
rnformatzado já efetivado,

de

um Ponto

10.2.2, Nos casos de movimentação de bens dentro do imite estabelecido na Cláusula 10.2 para
localidade diversa, fora da planta em que se encontrava o ponto original a ser movimentado, os
custos de transporte, frete e emissão dos documentos fiscais necessários serão de responsabilidade
da CONTRATANTE.

10.2.3. As partes concordam que o liinite mensal definido na Cláusula 10.2 não é cumulativo e não
gera crédito à CONTRATANTE para o mês subseqüente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - coNDiçÕs DE EXCEÇÃO

11.1. Salvo se explicftarner,te definido em contrário, as seguintes condições desobrigam a
CONTRATADA da res ponsabjidae de garantia de funcionamento dos equipamentos:

Arklok- Equipamentos de lnformtce
A.
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail : arkiokarklokcombr
www.arklok.conibr
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11.1.1. Problemas e/ou danos gerados pela má utaização, negligência ou acidentes nos
ecuiparnentos causados pelo pessoal da CONTRATANTE;

111.2. Problemas e/ou danos gerados por rnodicaç5es nos equipamentos,
CONTRATANTE ou pessoal por esta autorizado, sem anuência da CONTRATADA;
328
11.1.3. Problemas e/ou danos gerados por manutenção imprópria dos equ
CONTRATANTE;

11.1.4. Problemas e/ou danos gerados por infraestrutura i nadequada,
inclusive problemas físicos,
elétricos ou de descarga elétrica na rede provida pela CONTRATANTE.

11,1.5. Roubo, furto ou qualquer outra forma de subtração ilícita acontecida dentro do

estabelecimento da

CONTRANTE, respondendo a CONTRATANTE inclusive pelos fatos ocorridos

centro do estabelecimento de terceiro por eia indicado para entre
ga dos bens.

11.2. Caso as condições de exceção impliquem subtração, destruição, inutilização ou estrago de
EQUiPAMENTOs, a CONTRATANTE indenizará a CONTRATADA pelo valor do bem aplicada
deprecação de 20% (vinte por cento) ao ano, garantido à CONTRATADA o pagamento mínimo de
20% (vinte por cento) sobre o valor cotado.

11.2.1. Será considerado como valor do bem aquele constante na Nota Fiscal de Simples Remessa
para Locação.

11.2,2. A indenização acima se dará por meio de pagamento de Nota de Débito emitida pela
CONTRATADA à CONTRATANTE em até 10 (dez) dias contados da constatação da inutilização.

11.22, A CONTRATADA fica ainda

autorizada a cobrar pelos serviços de desinstaiacão e devolução
do equipamento inutilizado conforme valor de Se.'ico Avulso a p
licável à época.

Arkiok- Equipamentos de Informática LTDA.
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11.3. Caso as condições de exceção impliquem subtração, destruição, inutilização ou estrago de

PEÇAS, a CONTRATANTE indenizará a CONTRATADA pelo valor de mercado da peça nova.
11.3.1. O vor de mercado deverá ser definido em comum acordo entre as PARTES_hvn
preferência para aquisição junto aos fornecedores já credenciados perante a CONTRATA.4.
329
11.3.2. A indenização acima se dará por meio de pagamento a Nota de Débito em
CONTRATADA à CONTRATANTE em até 10 (dez) dias contados da constatação do defeito.
11.13.

A CONTRATADA fica ainda autorizada a cobrar pelos serviços de desinstalação e devolução

da peça inutilizada conforme vetor de Serviço Avulso a

p licável à é--oca.

11.3.4. Nos casos de incompatibilidade ou inexistência de peças no mercado que permitam a
substituição e funcionamento do equipamento à qual pertenciam, a CONTRATANTE indenizará a
CONTRATADA pelo valor do equipamento, observadas as regras contidas na Cláusula 11.2 acima.

1L4, No caso de roubo, furto ou qualquer outra forma de subtração ilícita acontecida dentro do
estaDelecirnento da CONTRANTE,
esta se obriga a enviar à CONTRATADA comunicação escrita do
ocorrido juntamente com o Boletim de Ocorrência corresoondente, original ou có p ia autenticada,
em até 30 (trinta) dias do fato.

11.5. O pagamento da fatura mensal relativa ao aluguel dos bens subtraídos apenas se r

á suspensa
após a quitação integral do débito e regularização fiscal da devciução pela CONTRATANTE.
11.6. A substituição dos equipamentos subtraídos dependerá de nova negociação entre as Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DEVOLUÇÃO DOS BENS
12.1. Salvo se ex pr

essamefle disposto em contrário em ADITIVOS ou ANEXOS específicos, Findo o
Prazo contratado previsto no TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
e não tendo sido pactuada
sua extensão ou a renovação do CONTRATO, obriga-se a CONTRATANTE a disponibilizar os bens do

Arklok- Equipamentos de informática LTDA.
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TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contadas a partir da zero hora do dia subseqüente ao seu vencimento ou à sua rescisão, para que a
CONTRATADA promova sua retirada.
1L sirro
12.2. A CONTRATANTE envidará seus melhores esforços para oue o processo se dê a melhor
330
forma e no menor tempo possível, incluindo:
a) Faci li tar o acesso do pessoal da CONTRATADA às suas dependências.
h) Nomear pessoal para acompanhamento dos serviços de remoção.
c) Tomar ciência de eventuais estragos ou falta de partes, peças ou conjuntos, Por meio da

assinatura do Termo de Vistoria.

12.3. Caso a disponibilização dos equipamentos não seja providenciada no prazo estabelecido, fica
a CONTRATANTE obrigada ao pagamento referente ao período que exceder ao prazo contratual e
das eventua i s despesas de deslocamento, frete e/ou serviços para desativações já despendidas pela
CONTRATADA para recolhimento dos bens. As frações de dias serão calcuiadas pro-rata díe sobre o
valor mensal do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO.

12.4. Caso haja necessidade de Notificação Extrajudicial ou Ação Judicial para cumprimento da
obrigação de devolução de equipamentos, a CONTRATANTE arcará com os custos da notificação,
com todos os ônus do processo judicial e com as despesas desoenddas pela CONTRATADA ccm
honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
12.4.1. Nos casos acima, a CONTRATADA ficará também desobrigada da remoção dos

equipamentos, devendo a CONTRATANTE arcar com custos de embalagem, movimentação,
transporte e envio dos bens à sede da CONTRATADA.

2.5, No caso de renovação do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

sem mudança dos

OBJETOS, a devolução passará a ser devida ao fina i, do prazo firmado no

TERMO DF-

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO renovado.

Arklok- Equipamentos de Irforrr.átc g LTDA.
Central de Atendimento: 4519-8810 e-mail arklok@arktok.com.tr
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12.6. No caso de renovação do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO com substituição dos
equipamentos, correrá por conta da CONTRATADA toda e qualquer despesa referente à
embalagem, movimentação e transporte para a retirada dos equioamentos e substituição pelos
bens do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, renovada, salvo se pactuado de
11 Tu~ S5FO El EJ
diferente entre as nartes.
331
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PAGAMENTO

111. As PARTES pactuam que a p rimeira parcela será efetuada 05 (cinco)

/

dias após a assinatura
do relatório de ativação técnica e as demais de 30(trinta) em 30 (trinta) dias da data do aceite,
segundo medição realizada referente ao mês anterior.
13.2. A CONTRATADA emitirá, com polo menos 15 (quinze) dias de antecedência ao vencimento,
a nota fiscal e fatura contra a CONTRATANTE, acompanhada de um relatório consolidado da
medição realizada, com vencimento para o dia pactuado.
13.3. O pagamento será efetuado por meio de boleto bancário.
13.4. O não pagamento das faturas mensais nas datas de vencimento, desde cue oor
responsabilidade da CONTRATANTE, acarretará incidência de multas e penalidades conforme
disposições definidas na Cláusula 16 deste CONTRATO.
13.5. E facultada à

a antecipação de pagamento das parcelas mensais dos
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, com um desconto cuja taxa será equivalente a 90%
(noventa por cento) do CDI vigente à época, por fração de 30 (trinta) dias, capitalizada sob
regime de capitalização composta.
CONTRATANTE

TERMOS DE

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- REAJUSTE
14.1.

r

O valor mensal contratado em cada TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO seráeajustado após cada período de 12 (doze) meses, ou em periodicidade menor que vier a ser
Arkiok- Equipamentos de informática LIDA.
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail arklok@arklok.com.br
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permitida corlei, ou em caso desta silenciar, em periodicidade mensal, contados a partir da DATA
DE ASSINATURA do referido TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO.

14.2. Para cálculo da atualização será utiHzada a variação acumulada do IGP-M - Índice Geral de
TIM S Pf

Preços - Mercado, apurado pela Fundação Getúlio Vargas.

332

14.3. Caso o 1GP-M seja descontinuado por qualquer motivo, será adotado como substfttn c
- Índice Nacionai de Preços ao Consumidor, apurado pelo IBGE e, na falta deste, o índice que
oflciairnente a substitui-lo
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TRIBUTOS

15.1, Cada uma das PARTES será responsável pelo pagamento de tributos inddentes sobre suás
respectivas atividades e receitas, na forma que a ei determinar, comprometendo-se a PARTE

responsável a manter a outra livre e isenta de quaisquer responsabilidades, demandas e ações de
qualquer natureza.
15.2. Novos tributos e taxas, ou alterações nas alíquotas vigentes, serão incorporados
automaticamente aos valores originais, a partir da data de sua efetiva entrada em vigor, bastando a

t
apresentação do supor e legal comprobatório.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- GARANTIA

16.1. Assina também o presente CONTRATO na qualidade de FIADOR / garantidor e principal
Pagador, a pessoa física devidamente caracterizada no quadro abaixo, responsável (solidário(s) com
a CONTRATANTE, pelo integral cumprimento de todas as obrigações de pagar a qui estipuladas, nos
termos do art. 818 e segs. do Novo Cód igo Civil Brasileiro, com expressa renúncia dos benefícios
instituídos através dos artigos 827, 835, 837,838 e 839, também do Novo Código Civil.
NOME

Márcia Pereira Cravo

El

CPF/RG

RG: 7.811.612/CPF: 646.886.078-49
16
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CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA - PENALIDADES
17.1. O não pagamento da Fatura até a data
do seu vencimento suje i tará a CONTRATAflifE
dependenten-ente de qualquer aviso, sem prejuízo das exigibilidades pecuniárias
apiicação das seguintes penalidades:
in

r
, i,

333

17.1.2. 2 010
(dois por cento) de multa sobre o débito original;

17.13, , ^ ur05

rnoratórios de 1% (um por cento) ao mês, sobre o débito original, calculados
pro rata
di2 até a efetiva liquidação do débito total;

17.1.4. Atualização dos valores em atraso conforme a Cláusula Décima Terceira deste Contrato;
17.1.5. Suspensão de
a cordos,

garantia de

fU1CiOnamentQ, aí se incluindo os prazo de
sohjço

com relação aos bens em que a CONTRATANTE encontra-se inadimpiente após o 70
(sétimo) dia de atraso no p
agamento da Fatura correspondente contado da data do seu
vencrnento, a
vo
exclusi
critério da CONTRATADA O restabelecimento dos SERVIÇOS em até 24
(vinte e Quatro) horas, fica condicionado á confirmação da pagamento do valor integral da Fatura
em atraso, com acréscimo dos encargos moratórjos estabelecidos nesta Cláusula;

7.1.6. Cancelamento da locação de TODOS Os bens, e Conseqüente devolucão dos mesmos, e
rescisão do presente Contrato a critério da CONTpÃTAO.
caso a inadimplência por parte da
CONTRATANTE não seja sanada no prazo de 60 (sessenta) dias
" contados da data de vencimento da
Fatura, sem prejuízo da cobrança da multa prevista na Cláusula 18.3 deste Contrato.

17.2. A violação da responsabilidade de emissão dos documentos fiscais necessários ao fiel
curnp
nmeflto desce contrato, inclusive as obrigações previstas no item 9.1.11, sujeitará a
CONT
RATANTE ao pagamento de multa equivalente a 30% (trinta por cento) da soma dos valores
unitários rnensejs cobrados por cada e q
uipamento objeto da violação.

Arklok- Eq uipamentos de IniorMátic a
, LTDA.
Central de A tendimento : 4619-8810 e -

mail arklok@arktokcombr

www.arkiokcombr
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
17.3. No caso de descumprimento dos
prazos de solução denidos no(s) Termos(s) de Solicitação
de Serviço, até o É i rnite de 120 (cento
e vinte horas) corridas de paralisação,
a
CONTRATADA concederá descontos compuisórios sobre os valores mensais devidos pela
CONTRATANTE, desde que cada atraso dure por um período de tempo contínuo superior
hora, contada a partir do fim do prazo de solução acordado entre as partes.

334
17.3.1. Os descontos
serão caiculados de acordo com a seguinte fórmula:
VD n x VM
720

Onda
VD Valor do desconto.
VM Valor mensal do e q uipamento paralisado.
ri Quanticjde de unidades de períodos inteiros de 1 hora paralisada.
720 Total de períodos de 1 hora no

30 dias.

período mensal da 'ocação, considerando um mês igual a

17.3.2, Para fins cc cálculo da quantidade de unidades de

Deríodos inteiros de 1 (unia) hora
rnenconada no item acima, considerar-se-á, como período intiro
de 1 (uma) hora, o período de
'
atraso que seja igual ou superior a 15 (quinze) minutos, ainda que não atinja um período inteiro de
1 (uma) hora, exceto no caso do primeiro período, que será contado a partir da

i a hora inteira.

173,4. No serã o
concedidos descontos compulsórios na ocorrência das condições de exceçâo
descritas na Cláusula Décima deste Contrato.
17.3.4. O valor

dos descontos compulsórios será creditado CONTRATANTE na Fatura do mês

Subsequente ao mês em que foi verificado o fato que deu origem a esses descontos, sendo que tal
crédito será efetuado com base no preço vigente no mês do descumrimento.

Arklok- Equí pamentos de I nforrnátíca LTDA.
ctral de A tendimento : 4615-8810 e-mail :
WwwrkIokcoibr
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVES N° 090184
17.4, A partir de 120 (cento e vinte) horas
jus a desconto equivalente à totalidade do
l
ap icando o desconto previsto na Cláusula 18.3.

corridas de paralisação, a CONTRATANTE fará

valor

mensal do equipamento Paralisado, não se

t t O EEJTL
1i
17.5. As Partes acordam, desde já, que a concessão dos de scontos compuisór
ios, na forrba acima
determinada, possui caráter compensatório, caracterizando-se como a única e xdusiva 335
responsabiidade da CONTRATADA face à CONTRATAN'T em recão ao descum p
rim 1u dos
prazos de solução.

17.6, As PARTES concordam que é expressamente vedada a contratação, por urna Parte, de
empregados, prepostos ou terceirizados da outra Parte,
sob pena de incidência de multa no
montante de 10 (dez) vezes o valor
mensal deste Contrato, ressalvados os casos de autorização
Cscrita pela Outra Parte.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RESCISÃO E DENÚNCIA

18.1. O presente Contrato (ou qualquer dos TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
contratados) poderá ser denunciado unilateralmente, na forma abaixo determinada:
18 - 1 - 1 , Pela CONTRATANTE, antes de expirado o prazo de vigência definido no(s) respectivo(s)
TERMO(S) DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO,
mediante notificação, por escrito, à CONTRATADA
com, pelo menos, 60 (sessenta) dias de antecedência da data prevista para o seu encerramento,
sem prejuízo do pagamento da multa deflnida no itern 18.3.
18.1.2. Por qualquer das Partes, no caso
não cumprimento ou infração de quaisquer cláusulas ou
c0ndç5es deste CONTRATO, desde que a PARTE infratora seja formaimente advettida peia outra e
não corrija o problema, ou apresente razões consideradas satisfatórios, ou ainda apresente um
plano de ação considerado adequado pelas PARTES, em até 30 (trinta)
dias após a advertência,
Sujeitando-se ainda a PARTE infratora ao pagamento da muita definida no item 18.3.

Arklok- Equpamentos de informatica LTDA.
Central de Atendimento 4619-8310 e-mail ark!ok(aarkfokcornbr
wWw.arklokcombr
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18.1.2.1. No caso de denúncia por infração da CONTRATANTE, esta Parte arcará com as despesas
de devolução e transporte dos bens locados, bem como quaisQuer outras
despesas advindas da
cobrança judcial ou extrajudicial dos danos causados pela infração, aí se incluindo honorários
advocatjcios,
WW1 5F EtECL
336

18.2. Sem prejuízo das hioáteses acima, o presente Contrato ainda poderá ser rescinj ; do. sem
prejuízo do cumprimento das obfigaçóes e res p
onsabilidades constantes do presente instrumento e,

1

em especial, dos pagamentos e penalidades aqui previstos, mediante a ocorrência de um ou mais
dos seguintes acontecimentos;
18.2.1.

Declaração judiaal de insolvência, falência, recuoeração judicial ou extrajudiciei ou
liq u i dação judicial de qualquer das Partes;

18.2.2. Atraso da CONTRATANTE nos pagamentos devidos em virtude deste Contrato por prazo

superior a 60 (sessenta) dias;
18.2.3, Rescisão promovida pela CONTRATADA, indep

endentemente de notificação judicial ou
extrajudcal, quando c.a r
açtenzado o uso indevido, ilegal ou fraudulento dos bens pelo CLIENTE,
estando a CONTRATADA senta de qualquer responsabilidade neste caso.

18.1 Nó caso de denúncia do Contrato, conforme itens 18.1.1 e 18.1.2, ou rescisão do Contrato,
conforme itens
18.2.1, 18.2.2 e 18.2.3, a Parte que pleitear a denúncia/rescisão ou Parte infratora,
conforme o caso, fica obrigada a pagar à outra, de urna só vez, imediatamente após a denúncia
e/ou á rescisão, e indep
endentemente de notificação judicial ou extajudicia;, muita compensatória
no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total de todas as parcelas vincendas relativas
ao(s) TERMOS (s) DE SOLIcTTAÇAO DE SERVIÇO cancelado(s)/rescindido(s)

18,4. O cancel arnto de qualquer TERMO DE
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO contratado não
im portar o cancelamento dos demais,
bem como não afetará a vadade do Contrato ressalvada a
hipótese expressa no item 17.1.6.

Arklok- Equipamentos de Informática LTDA.
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail arklokarkjok.combr
www.arklok.com.br
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18.5. A p ós a denúncia/rescisão, a CONTRATATANTE fica obrigada a devolver todos os bens de
propri edade da CONTRATADA, conforme as condições estabelecidas na Cláusula Décima Primeira.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONFIDENCIAUDADE

-.

TIM SW1
19.1. As PARTES se empenham em manter sigilo referente às condições e term Ls deste
CONTRATO, seus Aditivos e Anexos, aí se incluindo o TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SEVIÇ, e
a não revelar a terceiros qualquer informação ou documento que receberem da outra PARTE
ourante a execução do presente CONTRATO.

19.2. Para uns de interpretação deste CONTRATO, seus Aditivos e Anexos, aí se incluindo
DE SOtJCITAÇÃO DE SERVIÇO, as PARTES convencionam

TERMO

que "INFORMAÇÕES

CONFIDENCIAIS" significam toda e qualquer informação, fornecida por uma

PARTE à outra, por
escnto ou verbalmente, relacionada á execução do presente CONTRATO, incluindo, mas não se
limitando a, todos e quaisquer dados técnicos, econômicos, financeiros, e os relacionados a
produtos, serviços, fornecedores, mercados, desenvolvimentc) de tecnologias,
invenções, processos,
p rojetos, softwares, funcionários, pesauísas de mercado, finanças, relatórios, arquivos, boletins,
avaliações, cálculos, opiniões, quadros, lista de clientes, lista de preços, lista de matéria-prima, lista
de custos, pertencentes á PARTE Informante, a seus representantes, coligadas e associadas e que
porventura sejam reveladas, no presente ou no futuro, à PARTE Informada ou a qualquer de seus
representantes, coligadas ou associadas.

19.3. A obrigação de sigilo não se relaciona às informações que:

19.3.1. Estiverem ou se tornarem disponíveis pubHcamente, desde que as PARTES não tenham
concorrido para a ocorrência de tal publicidade.

19.3.2. Puderem ser comprovadas através de documentação como tendo sido do conhecimento da
PARTE informada antes do recebmento de qualquer informação fornecida pela PARTE informante.

Arkok- Equparn entos de Informática LTDA.
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail : arkLokarklok.combç
www.arkfokcombr
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVES N° 090184

19.3.3. Tiverem sido recebidas licitamente através de terceiros pela PARTE informada, sem restrição
à sua reveiação e sem violação de obrigação de sigilo direta ou indiretamente para com a PARTE
nformante.

19.3.4. Devam ser divulgadas por força de Lei, processo judicial ou administrativo
cF m carátç
.s
mandatário, desde que a PARTE que originou tal "Informação
onfidercial" seja avisa antes da
divulgação e que a mesma seja a mais restrita possível.

19.3.5. Puderem ser comprovadas através de documentação como tendo sido desenvolvidas
nd C p efldentemente pela PARTE informada, sem aua!
q uer relação com as Informações
Confidenaas

19.16. Sejam identificadas pela PARTE informante, de forma expressa, como não sendo mais
confidenciais ou de sua propriedade.

19.4. A PARTE
informada dará conhecimento aos seus funcionários e re p
resentantes acerca da
exg
stãncía e inteiro teor da presente Cláusula, responsabiiiando-se por todo e qualquer
d
escumprimento das obrigações previstas nesta aáusuia por si e por seus empreaados e
representap
tes, bem como por todos aqueles a quem seus empregados e representantes
indevidamente revelarem as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.

19.5. A obrigação de confidencialidade estabelecida nesta C l
contratantes pelo período de 05

áusula persistirá vinculando as

PARTES

(cinco) anos contados da data do efetivo término do CONTRATO,

independentemente da sua causa.

CLÁUSULA VIC-SIM, - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
20,1, Nenhuma PARTE, à exceção das
ressalvas expressamente feitas neste CONTRATO, será
considerada responsável nas relações com a outra por faltas ou atrasos na execução de qualquer
obrigação aqui avençada, pelo período e na medida em que tal falta ou atraso seja advindo de caso
fortuito, força maior ou cul p a exclusiva da outra PARTE.
Arkíok- Equi p amentos de nformtica L TDA.
Centrai de Atendimento : 4619-310 e-mail arklok@arklokcombr
wwejarkiokcombr
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20.2. Entende-se como caso fortuito ou de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir, conforme previsto no artigo 393 do Código Ovil.

20.3. A rescisão advinda de caso fortuito ou de força maior não implica qualquer
PARTES, ficando a CONTRATANTF todavia, obrigada ao pagamento pelos aluguéis já
faturados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES GERAIS
21.1. Este acordo não representa, e de
forma alguma implica:

21.1.1. Formação de sociedade ou assodacão entre
as PARTES.

21.1.2. Autorização para qual q uer das PARTES atuarem corno agente ou

representante da outra.

21.2. O não

exercício de qualquer direito decorrente deste COTRAT0 por qualquer PARTE não
constituirá renúncia de tal direito.

21.3. Nenhuma mudança, alteração ou aditivo de qualquer disposlço deste CONTRATO terá efeito,
sa!vo se efetuada por escrito e assinada pelas PARTES e por duas testemunhas.

21.4.

Nenhuma PARTE poderá ceder ou transferir os seus direitos ou obrigações decorrentes deste,

ou posição jurídica assumida neste CONTRATO, sem o prévio e expresso consentimento por escrito
da outra PARTE.

21,5. Este CONTRATO

será regido pela legislação brasi!era, sendo que, na eventualidade de alguma

de suas dtsposiçães serem consideradas inválidas, tal invaiidade não afetará qualquer outra
disposição cuja eficácia riSo tenha sido questionada.

Arktok. E q uipamentos de Informática LIDA.
Central de Atendrnento 4619-8810 e-rnil arkiokarklokcornbr
www.ajklokcomhr
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CLÁUSULA VI GÉSIMA SEGUNDA— CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE
22.1. Dedara a

ter recebido da CONTRATADA através de seu representante todas
as explicações relativas à
transação ora fomiauizada tendo
lido, com2reefdo
i
ntegralmente todas as CLAUSULAS e condições deste CONTRATO, após ampla anéiise e dscuss
dos termos nele constantes.
a94 0

22.2.

As Partes declaram que assinam este Contrato seus representantes r--gula . rme constituídos,
rospoilsabljizafldo.se in
tgralrnente peos atos daqueles que, destftuídos de
poderes de
repr
esentação, fraudulentamente assinem o presente instrumento.

223.

A CONTRATADA declara que os eventuais softwares por ela disponibilizados juntamente com
os bens brados são devidamente licenciados, flO
havendo qualquer violação a direitos autorais dos
fabricantes e fornecedores

22.4. A CONTRA

TANTE, por sua vez, dedara-se exclusiva e inteiramente responsável por qualquer

ato q

ue atente contra direitos autorais advindos de instalação de programas de computadores sem
a P-é"lia e ex p ressa anuência da CONTRATADA r
espondendo, inclusive, por eventuais multas ou
apreensões r
ealizadas, situações em que ficará obrigada a indenizar a CONTRATADA pelas
Penalidades impostas,
22.5. A

violação do dever expresso no item 22.4 autoriza a rescisão de pleno direito deste Contrato
Por iniciativa da CONTRATADA, incidente, além do r
essarcimento pelas penalidades sofridas. a
multa prevista no item 18.3 deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEI" - FORO
23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Pau'o
para dirimir quaisq uer oendências decorrentes
do presente instrumento de CONTRATO, com ex
p ressa renúncia de qualquer outro, Dor mais
pnviieçiado que seja.

Ark$ok- Equipamentos de Informática LTDA.
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail : arkiokarklckcombr
wwwarklokcombr
\\
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E por estarem justos e contratados assinam este instrumento em duas vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo identificadas que a tudo assistiram.

341
São Pauto, 16 de Outubrode 213. /

CONTRATANTE PARTIDO
TRABALHISTA NACIONAL,

CONT'
UNTOS DE IFORMÁT1CALTDA

Nome:

C

CPF:J

i

Nome: Andrea Seflan Leite
CPF: 185.153,51870

Arkloiç Eq uípa rnentos de lnformát;ca LTDA
Central de Atendjrento 4619-8810 e-rnaj =
Www.arkjokcombr

Pagamento c- títulos com débito em conta corrente

EL

342

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação eie~.uac-2 com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

1010612014 11:45:24
10/06/2014 11:55:55

[bb.cc.br]

101612014

Pagamentos com código de barras

A33p101133461621014
10/06/2014 11:45:23

EMPRESA

Cliente

Opção para pagamento
Agência
Conta corrente

Débito em conta corrente
1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
BANCO SANPAND (BRASIL) S.A.
03399.19235 79000.000004 00461 .801011 360930000043800
13/06/2014
438,00
0,00
0,00
E3P3t3 EtE.0L1 0,00
1 I 0,00
/A /'1438,00

Banco
Código de barras digitado
Data pagannto
Valor documento
Descíabatinentos
Outras deduções
Juros/niilta
Outros acréscinOS
Valor cobrado
nsaçãc registrada

pendente po insuficiência de assnawras.

Pendência número: 248406998.
Usuário: J5474951 MARCA PEREIRA CRAVO.

1/1

Recibo do Sacado

033-7

EVencimento
Cedente

AGI LOCADORA DE vEIcosPJLcPF
PARTIDO TRABALHISTA NACI ONAL

Valor do Documento

Nosso Número

Documento

Sacado

0000000004618

R$ 438,00

1

instruções (termo de responsabilidade do cedente)

•

•

•••

•

O

Autenticação Mecânica
do Banco
Recebimento através do cheque n o
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:
SacadorlAvaliSta

CNPJ:

U 60930000043800
033-7 1 03399.1923579000M0000400461. 8010 3
Vencimento

Local de Pagamento

1 3/06/2014

Paoar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Cedente
AGI LOCADORA DE VEICULOS

Data do Documento

89-1 /1923790

633000

CNPJ/CPF

Nosso Número

Número do Documento
1549

05/06/2C

Espécie

Carteira
RÁPIDA COM REGISTRO

DM

N

000000000461

05/06/2014

Into
u:

Quantidade

R$ 438,00

REAL

Desconto

instruções (termo de responsabilidade do cedente)

E
(-) Abatimento
Cobrar Hora diária de R$ 0,29
Cobrar 2% de multa após o vencimento.

Acréscimos
Valor Cobrado
Sacado:
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - CNPJ/CPF: 01.248.362/0001-69
RUA
02712070

JACOFER,
SAO PAULO / 5?

JD PEREIRA LEIT
619

Sacador/Avalista:
-

CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Page 1 of 1

Impressão de Fatura

AGI
AGI Locadora de Veículos
CNP]: 01998633000101 - I.Mun.:
Rua dos Alcatrazes, 115 - Saúde
SAO PAULO / SP CEP 04144-110
FONE: (11)55948400 FAX: O

AGI Locadora de Veículos
CNPJ: 01998.633/0001-01 - LMun.:
Rua dos Alcatrazes, 115 - Saúde - SAO PAULO/ SP
CEP 04144-110 FONE: (11)55948400 FAX: ()
Data da Emissão:
Fatura/Duplicata Valor RI:

438,00

NO

FATURA DE LOCAÇÃO

1549

1li

Vencimento(s):

1310612014

j:

345

N

Valor por Extenso:

Quatrocentos e trinta e oito reais
CNPJ(MF)/CPF: 01.24836210001-69

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Nome Fantasia: PTN
mac. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: JACOFER, 615 - JARDIM PEREIRA LEITE Município: SÃO PAULO
Município:

Endereço de Cobrança:

Praça de Pagamento: SÃO PAULO
UF: SP

CEP: 02712-070

UF:

CEP:
Valor R$

Descrição

438,00

Contrato: 7403/1 Período: 22104/2014 a 26/05/2014
Placa Atual: EES6402
Km Rodado: 0
Demonstrativo: 1510
Itens:
Diária - RI 280,00
Ajuste de Diária - R$ 68,00
Entrega - Grande São Paulo - R$ 35,00
Taxa de Pedrada do Veiculo - RI 30,00
Lavagem EES6402 - RS 25,00

Total da Fatura

R$ 438,00
Atividade não sujeita ao ISS e à emissão de NF conforme Lei 116103 - Item 301

Impostos (Lei Federal N° 12.741/12): Encargos Fiscais;

FATURA DE LOCAÇÃO
N 1549

17,85

ecebi(emos) de AGI Locadora de Veículos, os serviços constantes nesta FATURA DE LOCAÇÃO.
dentificação e assinatura do recebedor
ata dc recebimento

http://www.euroit.com.br/eTools/eRental/ImPreSSaOFatUra.aSP?A 101 cod fatura nf= .. 05/06/2014
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Impressão de Contrato de Locação

AGI
FECHAMENTO
CONTRATO DE LOCAÇÃO
Contrato: 740311 Contrato - Eventual
Solicitante: CLIENTE
Atendente: FABIO DOS SANTOS BRAGA VALENTE

Matriz
AGI
CNPJ: 01998633003101
RUA DOS ALCATRAZES 115
Te: 11 55948400
ASSISTÊNCIA 0800-728 4240 e (li)
8999-0949
Local de Ent: AGI
Data/Hora de Entrega: 22/0412014
16:00:00
Local de Dcv: AGI
Data/Hora Devolução: 25/0512014

Cliente: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ: 01.248.36210001-69
Email :RODRIGO.GASPAR©RAD1OATUALC0
02712-070 Cida
End.: JACCER/ N°: 615 / CompL: / Bairro: JARDIM PEREIRA LEITE / Cep:
PAULO SP
Tel. Com .,: 11 34889400 / Tei. Fax: 11 39367333
Motorista 1: SEBASTIAO LAU q O VEIGA - 729.939.109-06 CNH:02174661962
Km Ent.: 14844 KM Dcv: 14844
Placa Atual: EES64C2 - COBALT AUTOMÁTICO
Km Rodado/Fora/Real: 0/010
GruDo: H
Combustível Ent.: 8/8
Combustível de Retorno: 8/8
Data/Hora de Entrega: 2210412014
16:00:00
Franquia de Km: 200 Km ao da
FATURAMENTO VALOR: RS 2.100,00 Franquia Total de Km: 6800
orma cc Pagamento: FATURAMENTO VALOR: R$ 438,00 Km Total Rodado/Fora/Real: O / O 10
Km Total Acumulado: O
Forma de Pagamento da préautonzaÇac:
Valores da Locação

FATURAMENTO VALOR: R$ 2.000,00
Quantidade

34
Diária:
0
Hora Extra:
O
Km. Excedente:
0,00
Combustível Adicional:
Sub-Tota:
Quantidade
Valores Serviço Adicional
1
Ajuste de Diária
1
Entrega - Grande São Paulo
1
Taxa de Retirada do Veiculo
Total de Serviços Adicionais:
Valores Despesa Adicional
Lavagem
Total de Despesas Adicionais:
Total RS
Total sem taxa administrativa:
Total com taxa administrativa:
Impostos (Lei Federa' N° 12.741112):
Encargos Fiscais;

Valor Unitário Desconto
70,00
11,67 p/hora
0,00
2,10

0,00

Valor Unitário
68,00
35,00
30,00

Valor com
Desconto
70,00

Valor To , al
2.380,00
0,00
0,00
0,00
2.380,00
Valor Total
68,00
35,00
30,00
133,00
25,00
25,00
2.538,00
2.538,00
17,S5

Procuração de Multas:Cliente e motorista (s), pelo presente nomeiam e constituem sua bastante
procuradora a locadora AGI RENT A CAR, para em seu nome assinar o termos de apresentação
do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas ria vigência
70
desse contrato, nos termos do artigo 257 paragráfo e 80 do Código de Trânsito.
CUente
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

http :I/www. euroit. com.br/eToolS/eRental/ProPoStaTmPI'e5s a02

.asp?sAcao'&A087_cd... 08/04/2015
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Impressão de Contrato de Locação

Termos e condições:
1) Check-List do Veículo Integrado ao Contrato.
2) Condições Gerais e Cláusulas Contratuais anexas a este Contrato de Locação, sendo parte
integrante a esse contrato.
autoriza através da assinatura do anexo Cláusulas Contratuais, a locadora:
Autorizaç
cobrar
em seu cartão de crédito através do sistema de assinatura em
AGI RENT A CAR,
arquivo ou através de outras formas de cobrança valores devidos referentes a esse Contrato de
Locação ou no Check-list referente ao mesmo, tais como diárias/horas adicionais, Km excedente,
taxa de lavagem, taxa de entrega/retirada avarias.
1i
347
O veículo possui Assistência 24 horas, incluindo Guincho com cobertura de até 200 km fr
(Distância total contada desde a saída da base do guincho até o retomo à sua base). Incli4i
também o transporte do cliente até o local de sua preferência através de taxi, com cobera do
até 400 km (Distância total contada desde a saída da base do taxi até o retomo à sua base).
Distâncias superiores à esses limites, serão de responsabilidade exclusiva do cliente e serão
cobradas pela Locadora ou pelo Prestador do Serviço.
Cliente
PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL

AGI 1.ecdora Veículos

http ://www . euroit. com.br/eTOOlS/eRent PropostaImPressao2.asp?SAC o—

087cd... 08/04/2015
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Pagamento de títulos com débito em conta corrente
-

DA303

11:30:32

1k3- -

O

?AGADENC E ::TDLDS
c:133:TE: oo:03 :o
A'3E.\CIA: 3193-2

CO3%:

230300 954€266 €2.3680 21222c33
YR. 3000:€ENO
OAA DC 5AGA-CD
03303. DC C3cu:€EoTo
03305 CCEF00

23.810-3

O039600
33.010
3033 2014
32€, 30
323,20

1L JtIO EE1tL
348

3.

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

ju/uo/u I'+
3010612014 11:10:45

[bb.cofllbr]
320.

Pagamentos com código de barras

A336301016471400046
30/06/2014 11:03:41
3010612014

•
EMPV&SA

opção para

fltO

Agência
Conta corrente

Débito em conta corrente
1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor docUrrEfltO
Desc./abatirrntOS
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado

BANCO BRADESCO S.A.
23790.31301 95462.661521 68012.122203 3 61080000039600
30/06/2014
396,00
0,00
0,00
0,00
1o,00
(,00

IN
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Transação registrada com pendente por insuficiência de assinaturas.
-

-

1/1

d

4^

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO AVENIDA
GUPÊ, 10201 - JD. BELVAL - BARUERIJSP

o rk1%^j"k

Recibo do Sacado

Cedente

ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI -

CNPJ: 10.489.7131000144

EPP

Agência/Códig o Cedente
03131/0121222-2
Número do Documento

Sacado

79622

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

L

Espécie

IQuantidade

1(x) Valor

R$

Vencimento
28/06/2014
Nosso Número

09/54626615268-5

(=) Valor do Documento
396,00

(-) Desconto

(,) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TEML PJR EL
Ma

3.50
UL 1

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco 1237-21

23790.31301 95462.661521 68012.122203 3 61080000039600
Vencimento

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO
edente
RKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP CNPJ: 10.489.713/0001-14
Aceite Data Processamento
Espécie Doe.
Número do Documento
1110612014
Data Documento
N
DS
79622
— 11/06/2014
(x) Valor
Espécie Quantidade
Carteira
Uso do Banco CI?
09
000
8650

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Juros de R$0,13 ao Dia
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$7,9 2 e
Protestar 5 dias após o vencimento

28/06/2014
Agência/Código Cedente
0313-110121222-2
Nosso Número

(=) Valor do Documento
-) Desconto
-i-) MoralMulta

+) Outros Acréscimos

-

=) Valor Cobrado
CNPJ: 01.248.36210001-69

Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SRTVS, 701 JARDIM PEREIRA LEITE SÃO PAULO SP 02712-070
[dor/AvaIiSta

Ficha de Coo
Autenticação Mecânica

4

ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMA11CA EIRELIEPP
CNPJ: 10.489.7131000114

INSCR. ESTADUAL: 206.269.519.117
E-mail. flnanceirO@arklOk,com.br
Fone: (11) 4619-8810
AVENIDA GUPÉ -10201 - JD. BELVAL- SP
Cep 06422-120
INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CNPJ / CPF
01.248.362/0001-69

NOME RAZÃO SOCIAL
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

E

PEÇO
S,701

[NE/FAX
1(11) 3488-9400

CIPIO
ILIA

INFORMAÇÕES DA FATURA

TNÚMEROVALOR
1

1

R$ 396,00

PERiODO c$E LOCAÇÃO

VENCIMENTO

BANCO

28106/2014

Banco BradesCo 5/A

'ESEIS REAIS ************- * .

CEP
BAIRRO / DISTRITO
70340-000
ASALiSUL
INSCR. ESTADUAL
ISENTO
DE

.

*****.

2910612014

*

L

!!ST,'S1-4

/

*
é-,

OBSERVAÇÕES
E-mail para cobrança: arhur.stanev@rad108tuc0m

Em conformidade com a Lei N 116 de 31 de Julho de 2003 - tens 3,01. o qual
ed
indeferiu ao 'pagamento de ISS ( Imposto Sobre Serviços) e a desobrigatofledad
Nota Fiscal de prestação de Serviços de Locação de Bens Moveis
Declara para fins de não incidência na fonte da CSLL da Cofins e da contribuiçãi
Social para o pagamento da EIS / PASEP, a que se refere o artigo 30 da lei N10,833
regularmente inscrita no sistema integrado de pagamento dE
de 2911212003, que é
impostos.

FATURA DE LOCAÇÃO
FATURA DE
U- EPP O MATERIAL ACIMA DESCRITO NESTA
ARKLOK
EQUIPAMENTOS
DE
INFQRMACA
EIRE
RECEBI(EMOS) DE
N° 79.622
IDNTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATADO RECEBIMENTO

#;an

K^1.0k
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184

CLÁUSULA PRIMEIRA - PARTES

jurídica de direito privado,
1.1. Como CONTRATANTE, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, pessoa
n0 isenta, estabelecida na ST
inscrita no CNPJ sob o n o 01.248.362/0001-69, Inscrição Estadual
SRTVS, 701 Bloco 01 Sala 422 - Asa Sul - Cep: 70340-000, na cidade de Brasília/DF.
352
LTDA, pessoa jiríic
1.2. Como CONTRATADA, ARKLOK-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 10.489.7131000144, Inscrição Estadual
206.269.519.117, estabelecida na Avenida Gup, 10.201 CEP 06422-120. Barueri/SP.

1.3. As PARTES supra nomeadas e qualificadas neste ato, representadas na forma dos seus respectivos
atos constitutivos, celebram o presente CONTRATO, observadas as CLÁUSULAS e condições aqui
pactuadas.
CLÁUSULA SEGUNDA - METO

2.1. O OBJETO deste CONTRATO é a locação à CONTRATANTE de equipamentos de informática,
TODOS de propriedade da CONTRATADA, doravante denominados simplesmente
fazem
equipamentos ou bens, em conformidade com o descrito nos ANEXOS e ADITIVOS que
parte integrante e inseparável deste instrumento e que são revestidos dos requisitos previstos no
art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil brasileiro.
2.1.1. A CONTRATANTE assume toda a responsabilidade, na qualidade de locatária, pela guarda dos
equipamentos de propriedade da CONTRATADA instalados nas localidades designadas pela
CONTRATANTE, obrigando-se por si, seus empregados e eventuais terceiros, a tomar os devidos
cuidados na preservação dos equipamentos referidos, sendo certo que a CONTRATANTE será
responsabilizada por quaisquer danos e extravios, nos termos da Cláusula Décima deste Contrato.

2.2. Desde que especificamente definido nos ANEXOS e ADITIVOS e que integram este
CONTRATO, será responsabilidade da CONTRATADA acobertar os equipamentos locados com
1
Arklok- Equipamentos de Informática LTDA.
Central de Atendimento; 4619-8810 e-mail ; arklok@arklok.com.br
www.arklok.com.br
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184

garantia de funcionamento, segundo indicadores de nível de serviço
PARTES, que podem incluir prazos de solução para correção de eventuais problemas que

pactuados entre as

prejudiquem a funcionalidade dos equipamentos. Tais indicadores deverão estar explicitamente
definidos nos ANEXOS E ADITIVOS que integram este CONTRATO.

ti

SWO iEflCL

-II

2.3. Quaisquer serviços porventura pactuados entre as partes que não estejam
associados aos escopos de locação e garantia de funcionamento, deverão ser o
negociação entre as Partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO

3.1. Ci presente instrumento terá duração de acordo com os prazos definidos em seus ANEXOS e
ADITIVOS, podendo ser renovado por meio de acordo escrito entre as PARTES.

3.2. Cada locação, se contratada por prazo determinado, será automaticamente renovada por
por escrito,
períodos iguais e sucessivos, a menos que a CONTRATANTE notifique à CONTRATADA,
sua intenção de cancelar o CONTRATO, ANEXO OU ADITIVO, com antecedência mínima de 30
(Trinta) dias da data prevista para o término de sua vigência.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR MENSAL
4.1. A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA a quantia apurada através de
medição, sempre em conformidade com os ANEXOS E ADITIVOS deste CONTRATO.

CLÁUSULA QUINTA - ESTRUTURA DO CONTRATO
5.1. Este documento é o CONTRATO PRINCIPAL, genericamente denominado de

Contrato, e

define as regras e diretrizes gerais para todos os equipamentos de propriedade da CONTRATADA
locados à CONTRATANTE.
5.2. As espedfícidades e detalhamentos necessários para cumprimento do OBJETO deste
CONTRATO são definidos em

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO,

documento que
2

Arklok- Equipamentos de Informática LTDA.
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail : arkiok@arklok.com.br
wwwarklokcom.br
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
para a operação pactuada,
regras, defiruções, obrigações adicionais e condições
os indicadores de nível de serviço, o cronograma de implantação e outras
podendo incluir também

estabelece

diretrizes.
CONTRPk~
.s^_'0DRLi
TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO são emitidos pela
52.1. Os
integralmente aprovados pela CONTRATANTE, podendo ser estabelecidos entre as PA RTES a3
qualquer tempo. Quando devidamente formalizados, são reconhecidos como
CON TRATU AL, fazendo parte integrante e inseparável deste COTO.
TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO com o
5.2.2. Um único CONTRATO pode ter diversos
objetivo de detalhar especificidades relevantes a diferentes linhas de equipamentos, ficando
TERMO DE 5OLICITAÇÃO DE SERVIÇO
acordado que as disposições de cada
somente aos equipamentos por ele abrangidos.

5.3. A

referem-Se tão-

do TERMO DE
documento emitido pela CONTRATANTE para a CONTRATADA, a

inclusão de equipamentos a este contrato deve ser realizada através

QUCITAÇÃO DE SERVIÇO,
qualquer tempo, e que é reconhecido pelas partes como ADiTIVO CONTRATUAL, fazendo parte

integrante e inseparável deste CONTRATO.
5.3.1. Um TERMO DE SOLICITAÇÃO

DE SERVIÇO deve conter, no mínimo, as

seguintes

informações:

de controle criado pela CONTRATANTE.
a) Número oficial sequencial
b) Número do CONTRATO firmado entre as PARTES.
C) Data da solicitação.
d) Número da Proposta Comercial da CONTRATADA
e) Quantidade de equipamentos desejados.

com as condições negociadas.

f) Tipo e modelo dos equipamentos.

software, com detalhamento daqueles que
g) Especificação técnica das imagens de
propriedade da CONTRATANTE, se for o caso.
e a retirada dos equipamentos.
h) Prazo desejado, considerado entre a ativação

são de

3
AkIok- Equipamentos de informática LTDA.
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail : arkiokarklok.COabr
www.arklok.com.br
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184

1) Valores unitários dos equipamentos (e também insumos, se for o caso), com subtotais e total
geral do Termo de Solicitação.
j) Local da instalação dos equipamentos.
CONTRATANTE.

__________

k) Outras informações julgadas relevantes pela
1) Demais informações explicitadas nos ANEXOS e ADiTiVOS a este contrato.

35
será considerado válido pelas ARTESA$
5.32. Um TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
acobertada por proposta comercial da CONTRATADA, dentro do prazo de validade da proposta.

CLÁUSULA SEXTA - GESTORES DO CONTRATO
6.1. Em até 15 (quinze) dias após assinatura deste CONTRATO, cada PARTE

deve

formalizar à

outra qual será seu gestor do contrato, incluindo endereço, telefone e correio eletrônico, mantendo
tais informações atualizadas enquanto este CONTRATO estiver vigente.

6.2. Os estore5 do contrato devem centralizar as comunicações, dirimir dúvidas e promover as
ações necessárias para o bom andamento das obrigações pactuadas.

6.3. Declara a CONTRATANTE que o Gestor por ela designado tem poderes para assinar o Relatório
de Ativação Técnica definido na Cláusula 7.2.1 e, portanto, para autorizar o início do faturarnento
referente aos bens ativados por meio do Termo assinado.

CLÁUSULA SÉTIMA - MEDIÇÃO
7.1. Medição é o cálculo do valor a ser pago mensalmente pelo CONTRATANTE à CONTRADA,
considerando:

equipamentos ativos no mês da medição. Os valores são calculados com
que lhe deram origem, incluindo
base no valor dos TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

7.1.1. O valor dos

reajustes, quando houver.

4
Arklok- Equipamentos de informática LTDA
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail : arkiok@arklok.com.br
www.arklak.com.br
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CONTRATO DE LO CA ÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
7.1.1.1. Equipamentos ativados no mês da medição terão seu valor calculado pro rata die, ou seja,
no mês de sua ativação, cada equipamento terá seu valor calculado a partir do dia em que foram
ativados, sendo certo que tal, cada mês, para efeito de cálculo, terá sempre a duração de 30
(trinta) dias.

1 i&i

7.1.2. Demais valores e ajustes pactuados entre as partes.

356

7.2, Entende-se por equipamentos ativos os equipamentos que passaram pelo processo
ativação, e que ainda não foram desativados.
7.2.1. Entende-se por ativação do equipamento a conclusão do processo que estiver
expressamente definido nos ADITIVOS e ANEXOS que lhe deram origem, podendo incluir a
aprovação da funcionalidade do equipamento pelo usuário final por meio da assinatura de
"Relatório de Ativação Técnica", a instalação do equipamento ou mesmo sua simples
disponibilização nas instalações da CONTRATADA.
7.2.1.1. A CONTRATANTE poderá solicitar a ativação dos equipamentos até o prazo máximo de 30
(trinta) dias contados da entrega dos bens. A partir do prazo mencionado, os equipamentos serão
automaticamente considerados ativados e serão faturados os valores mensais, obedecidos os
procedimentos expressos na Cláusula 7.4.
7.2.1.2. As condições e responsabilidades das PARTES sobre operação de transporte,
desembalagem, movimentação e instalação dos equipamentos estão definidas nos ANEXOS e
ADITIVOS a este CONTRATO.

7.2.1.3. Na falta de urna definição explícita nos ADITIVOS e ANEXOS que lhe deram origem, fica
entendido que ativação será a simples disponibilização dos bens nas instalações da
CONTRATANTE.

5
Arklok- Equipamentos de Informática tIDA.
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail : arklok@arklok.com-br
www.arklok.com.br
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
7.2.2. Entende-se por desativação o processo que estiver expressamente definido nos ADiTIVOS e
ANEXOS que lhe deram origem, podendo incluir a simples retirada do equipamento das instalações
da CONTRATANTE, ou a realização de processos técnicos pactuados.
7.3. Caso a CONTRATANTE não atenda aos requisitos técnicos, operacionais, de ínfra ' ' 1Wã ôtí
de rede interna sob sua responsabilidade, a CONTRATADA deverá fazer constar do 44atório
Visita Técnica tais pendências e concederá à CONTRATANTE prazo de 05 (cinco) dias;t.úteiEt
sua regularização. Caso, transcorrido este prazo, a CONTRATANTE não tenha atendido
requisitos referidos acima, estará a CONTRATADA automaticamente autorizada a iniciar o
faturamento à CONTRATANTE. Nessa hipótese, a assinatura do Termo de Ativação Técnica será

a

suprida por um relatório de ativação assinado pelo Gestor da CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS DE SOLUÇÃO E NÍVEL

DE SERVIÇOS ACORDADO

8.1, A CONTRATADA compromete-se a proceder à solução dos problemas apresentados pelos bens
locados de acordo com os prazos e premissas estabelecidos no TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
SERVIÇO.
8.1.1. Entende-se por prazo de solução o período computado entre a abertura do chamado técnico
pela CONTRATANTE no Service Desk da CONTRATADA e a resolução do problema apresentado,
inclui-se aí a substituição do equipamento defeituoso ainda que por outro sobressalente similar,
denominado back up.
8.2. Os indicadores de nível de serviço, que refletem os parâmetros de qualidade definidos no
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, serão continuamente apurados, analisados e
apresentados pela CONTRATADA à CONTRATANTE ria forma de relatórios mensais e reuniões
periódicas previamente agendadas entre as partes.
83. No caso de descumprimento dos prazos de solução e desde que as justificativas apresentadas
pela CONTRATADA não sejam acatadas, a CONTRATANTE fará jus aos descontos compulsórios
fixados nas Cláusulas 17.3 e 17.4 deste Contrato.
6
Arklok- Equipamentos de hiforrnátíca LTDA.
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Sem prejuízo das demais obrigações definidas neste Contrato, seus ADITIVOS e ANEXOS, são
obrigações da CONTRATANTE:

9.1.1. Emitir

_________
1 TRiL PÇ3

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO para a locação dos equipentos e8

desejar, com base nas propostas comerciais emitidas pela CONTRATADA.

L!!

9.1.2. Cumprir todas as premissas e obrigações definidas nos ADITIVOS e ANEXOS a este
CONTRATO, envidando os melhores esforços no sentido de viabilizar a ativação dos equipamentos
nos prazos previstos.

9.1.3. Disponibilizar para instalação as mídias e licenças de uso dos softwares de sua propriedade,

mpre que forem definidas no TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, se for o caso.
9.1.4. Registrar Incidentes no Service Desk na CONTRATADA sempre que entender haver qualquer
problema de funcionamento dos equipamentos, nos termos descritos nos ANEXOS e ADITIVOS
deste CONTRATO.
9.1.5. Pagar pontualmente as faturas mensais emitidas pela CONTRATADA.
9.1.6. Qualquer alteração de endereço da CONTRATANTE e do local de entrega dos equipamentos
deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATADA através de notificação escrita, isentando-se
a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pelo envio equivocado de correspondência,
cobranças ou equipamentos, até a efetiva comunicação do novo endereço. Antes do recebimento da
notificação, a CONTRATANTE responde pela mora a que deu causa, aí incluído, mas não limitado ao
envio de nota fiscal e fatura ao endereço pretérito, não configurando o novo envio como novação
do prazo para pagamento.

9,1.7. Indicar e manter atualizada "Relação dos locais de entrega" contendo os

endereços fiscais

para envio de cada equipamento, que será incorporada a este CONTRATO como ANEXO, podendo
ser alterado em comum acordo entre as PARTES. Tal relação deve incluir, pelo menos,

razão
7
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184

social, CNP), Inscrição Estadual, endereço completo, pessoa para contato, e-mail e telefone
de cada um dos locais de entrega.

9.19.1. A CONTRATANTE autoriza expressamente a CONTRATADA a enviar equipamentos epartes,
OBJETO deste CONTRATO, para todos os locais de instalação definidos na forma acima.
359
9.1.9.2, A CONTRATADA não entregará bens em localidades da CONTRATANTE que ro estM44
fiscalmente regulares perante a Receita Federal e Estadual, Nos casos de solicitação, pela
CONTRATANTE, de equipamentos para localidades fiscalmente irregulares, impossibilitando
CONTRATADA a entregar os bens, estará a CONTRATADA automaticamente autorizada a iniciar o
faturamento dos equipamentos solicitados.

9.1.10, Solicitar à CONTRATADA a alteração do local original de entrega do equipamento
(remanejamento), cujas bases para movimentação serão definidas pelas Partes à época da
solicitação. Os remanejamentos efetuados sem o conhecimento da CONTRATADA eximirá desta a
responsabilidade por inventário dos mesmas, caso tal serviço seja contratado.

9,1.11. Emitir todos os documentos fiscais necessários ao fiel cumprimento deste CONTRATO, tais
como, mas não limitados a, notas fiscais de remessa em devolução de equipamentos, peças ou
partes para reposição ou substituição em garantia, e demais documentos considerados obrigatórios
pela legislação, isentando a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pela omissão no dever
acima.

9.1.11.1. Caso seja dispensada da emissão de documentos fiscais, a CONTRATANTE deverá obter
junto à Administração Fazendária documento necessário para o regular cumprimento de tais
obrigações fiscais.

9.2. Após a entrega dos equipamentos acordados no TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO,

nos locais designados, a CONTRATANTE será a única e exclusiva responsável pela integridade física,
conservação e guarda dos equipamentos, mesmo que ainda não ativados, podendo optar, a seu

8
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critério e às suas expensas, pela contratação de seguro de danos materiais no qual figure a
CONTRATADA como beneficiária.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
WAL SWÇiO4

10.1. Sem prejuízo das demais obrigações definidas neste Contrato, seus ADITIVOS e

OS, 16 0

obrigações da CONTRATADA:
10.1.1. Disponibilizar os equipamentos solicitados pela CONTR.ANTE através dos TERMOS DE
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, desde que a CONTRATANTE encontre-se adimplente com relação a
toda; a; obrigações deste CONTRATO.
10.1.. Salvo se explicitamente definido em contrário nos ADITIVOS e ANEXOS específicos, prover
garantia de funcíonamento aos equipamentos locados sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE, incluídas despesas de manutenção, substituição e reparo dos equipamentos,
inclusive peças, disponibilizando também recursos para atendimento de chamados e suporte por
telefone e pela Internet.
10.1.2.1. A CONTRATADA ficará isenta da responsabilidade de garantia de funcionamento
quando os problemas forem gerados por uma das condIções de exceção definidas no item 11
deste contrato.
10.13. Realizar e apresentar mensalmente o processo de medição, conforme mecanismo definido
neste CONTRATO, seus ADITIVOS e ANEXOS.
10.1.4. Disponibilizar pessoal especializado para atendimento da CONTRATANTE, que poderá estar
alocado nas dependências da CONTRATANTE, desde que assim pactuado entre as PARTES.
10.1.4.1. Os profissionais da CONTRATADA, bem como seus prepostos quando estiverem nas
instalações da CONTRATANTE, cumprirão com todas as normas e regulamentos estabelecidos pela
CONTRATANTE para seus empregados e demais terceiros, tais como e não se esgotando com os
9
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seguintes exemplos: segurança interna, normas ambientais, normas comportamentais e de acesso a
instalações e de utilização de recursos.

10.1.4.2. A CONTRATADA será responsável pela garantia de funcionamento dos ien
1 TPL 5iPZ El
respectivas condições de fornecimento negociadas, independentemente se executad* por seus
361
empregados ou por eventuais sub-contratados.

10.1.4.3. Desta relação não resultará qualquer subordinação, habitualidade e/ou exclusividade
os profissionais disponibilizados e a CONTRATANTE.

10.14.4. O pagamento do salário do pessoal disponibilizado e todos os encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, assistenciais, securitários e sindicais, aí incluídos horas extras diurnas

e/Ou noturnas, vale transporte, vale refeição e outros, são de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA, a quem competirá ainda o controle de freqüência e horário dos empregados.

10.1.4.5. A CONTRATADA declara expressamente que é a única e exclusiva responsável, em
qualquer esfera, pelas obrigações oriundas da relação estabelecida com o pessoal disponibilizado,
inclusive com relação a eventuais acidentes de trabalho, reconhecendo expressamente que, em

hipótese alguma, se estabelecerá qualquer vínculo empregatício, de forma direta ou indireta, ainda
que sob a alegação de solidariedade ou subsidiariedade, entre os seus empregados ou prepostos e
a CONTRATANTE, comprometendo-se a CONTRATADA em diligenciar no sentido da exclusão da
CONTRATANTE em qualquer procedimento judicial ou extrajudicial referente a eventual reclamação
por direitos trabalhistas, referentes ao OBJETO deste CONTRATO.

10.2. Salvo se explicitamente definido em contrário nos ADITIVOS e ANEXOS específicos, as
operações de IMAC-D, até o limite de 3% (três por cento) sobre todo o volume de equipamentos
contratados, computando-se aí todos os

TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO celebrados

até a data da solicitação, serão realizadas pela CONTRATADA sem qualquer ônus à CONTRATANTE,
desde que feitas em horário comercial. A partir do limite mencionado ou caso as operações sejam
realizadas fora do horário comercial, os custos serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

lo
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10.2.1. Por IMAC/D entende-se:
10.2.1.1 .Instaação - consiste na reinstalação do Ponto Informatizado já efetivado,motivada por
movimentação ou mudança de usuário;
1

362
10.2.12. Movimentação - consiste no transporte do Ponto Informatizado já efetiv4io para um
outro local, desde que situado na mesma planta da CONTRATANTE em que se enconti'v u puuLu
original a ser movimentado. Considera-se PLANTA o endereço original de entrega do bem;
102.1.3. Adição - consiste na instalação de novo hardware ou novo software em um Ponto
Informatizado já efetivado;
102,1.4. Configuração - consiste no ajuste da Imagem de Software e repasse do Check Ust de
um Ponto Informatizado já efetivado que fora movimentado ou que teve seu usuário mudado;
10,2.1,5, emobílização - consiste na desinstalação de hardware ou software de um Ponto
Informatizado já efetivado.

10.2.2. Nos casos de movimentacão de bens dentro do limite estabelecido na Cláusula 10.2 para
localidade diversa, fora da planta em que se encontrava o ponto original a ser movimentado, os
custos de transporte, frete e emissão dos documentos fiscais necessários serão de responsabilidade
da CONTRATANTE.

10.2.3. As partes concordam que o limite mensal definido ria Cláusula 10.2 não é cumulativo e não
gera crédito à CONTRATANTE para o mês subseqüente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA CONDIÇÕES DE EXCEÇÃO
11.1. Salvo se explicitamente definido em contrário, as seguintes condições desobrigam a
CONTRATADA da responsabilidade de garantia de funcionamento dos equipamentos:

Arklok- Equipamentos de Informtíca LTDA.
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11.1.1. Problemas e/ou danos gerados pela má utilização, negligência ou acidentes nos
equipamentos causados pelo pessoal da CONTRATANTE;

11.1.2. Problemas e/ou danos gerados por modificações nos equipamentos, realizadas pela
L

CONTRATANTE ou pessoal por esta autorizado, sem anuência da CONTRATADA;

P Et
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^

11.1.3. Problemas e/ou danos gerados por manutenção imprópria dos eq
CONTRATANTE;

111.4. Problemas e/ou danos gerados por infraestrutura inadequada, inclusive problemas físicos,
elétricos ou de descarga elétrica na rede provida pela CONTRATANTE.

11.1.5, Roubo, furto ou qualquer outra forma de subtração ilícita acontecida dentro do
estabelecimento da CDNTRANTE, respondendo a CONTRATANTE inclusive pelos fatos ocorridos
dentro do estabelecimento de terceiro por ela indicado para entrega dos bens.

11.2. Caso as condições de exceção impliquem subtração, destruição, inutilização ou estrago de
EQUIPAMENTOS, a CONTRATANTE indenizará a CONTRATADA pelo valor do bem aplicada
depreciação de 20% (vinte por cento) ao ano, garantido à CONTRATADA o pagamento mínimo de
20% (vinte por cento) sobre o valor cotado.

11.2.1. Será considerado como valor do bem aquele constante na Nota Fiscal de Simples Remessa
para Locação.

11.2.2. A indenização acima se dará por meio de pagamento de Nota de Débito emitida pela
CONTRATADA à CONTRATANTE em até 10 (dez) dias contados da constatação da inutilização.

11.23, A CONTRATADA fica ainda autorizada a cobrar pelos serviços de desinstalação e devolução
do equipamento inutilizado conforme valor de Serviço Avulso aplicável à época.

12
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11.3. Caso as condições de exceção impliquem subtração, destruição, inutilização ou estrago de
PEÇAS, a CONTRATANTE indenizará a CONTRATADA pelo valor de mercado da peça nova.

11.11. O valor de mercado deverá ser definido em comum acordo entre as PARTES, havendo
- j
-LtlÀt SW'
preferencia para aquisição unto aos fornecedores já credenciados perante a CONTRAT1UA.
364
11.32. A indenização acima se dará por meio de pagamento a Nota de Débito enitida C4if
CONTRATADA à CONTRATANTE em até 10 (dez) dias contados da constatação do defeito.

11,33. A CONTRATADA fica ainda autorizada a cobrar pelos serviços de desinstalação e devolução
da peça inutilizada conforme valor de Serviço Avulso aplicável à época.

11.3.4. Nos casos de incompatibilidade ou inexistência de peças no mercado que permitam a
substituição e funcionamento do equipamento à qual pertenciam, a CONTRATANTE indenizará a

CONTRATADA pelo valor do equipamento, observadas as regras contidas na Cláusula 11.2 acima.
11.4, No caso de roubo, furto ou qualquer outra forma de subtração ilícita acontecida dentro do
estabelecimento da CONTRANTE, esta se obriga a enviar à CONTRATADA comunicação escrita do
ocorrido juntamente com o Boletim de Ocorrência correspondente, original ou cópia autenticada,
em até 30 (trinta) dias do fato.

11.5. O pagamento da fatura mensal relativa ao aluguel dos bens subtraídos apenas será suspensa
após a quitação integral do débito e regularização fiscal da devolução pela CONTRATANTE.

11.6. A substituição dos equipamentos subtraídos dependerá de nova negociação entre as Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DEVOLUÇÃO DOS BENS

12.1. Salvo se expressamente disposto em contrário em ADITIVOS ou ANEXOS específicos, findo o
prazo contratado previsto no TERNO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO e não tendo sido pactuada

sua extensão ou a renovação do CONTRATO, obriga-se a CONTRATANTE a disponibilizar os bens do
13
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TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,

contadas a partir da zero hora do dia subseqüente ao seu vencimento ou

à sua rescisão, para que a

CONTRATADA promova sua retirada.

12.2. A CONTRATANTE envidara seus melhores esforços para que o processo se d
forma e no menor tempo possível, incluindo:

Pi E

Tv'. L *L

a melhor
365

a) Facilitar o acesso do pessoal da CONTRATADA às suas dependências.
b) Nomear pessoal para acompanhamento dos serviços de remoção.
c) Tomar ciência de eventuais estragos ou falta de partes, peças ou conjuntos, por meio da
assinatura do Termo de Vistoria.

12.3 Caso a disponibilização dos equipamentos não seja providenciada no prazo estabelecido, fica
a CONTRATANTE obrigada ao pagamento referente ao período que exceder ao prazo contratual e
das eventuais despesas de deslocamento, frete e/ou serviços para desativações já despendidas pela
CONTP.ATADA para recolhimento dos bens. As frações de dias serão calculadas

pra-rata die sobre o

valor mensal do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO.

12.4. Caso haja necessidade de Notificação Extrajudicial ou Ação Judicial para cumprimento da
obrigação de devolução de equipamentos, a CONTRATANTE arcará com os custos da notificação,
com todos os ônus do processo judicial e com as despesas despendidas pela CONTRATADA com
honorários advocatícíos, no percentual de 20%

(vinte por cento) sobre o valor da causa.

12.4.1. Nos casos acima, a CONTRATADA ficará também desobrigada da remoção dos
equipamentos, devendo a CONTRATANTE arcar com custos de embalagem, movimentação,
transporte e envio dos bens à sede da CONTRATADA.

12.5. No caso de renovação do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO sem mudança dos
OBJETOS, a devolução passará a ser devida ao final do prazo firmado no TERMO DE
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO renovado.

Arklok- Equipamentos de Informática LTDA.
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12.6. No caso de renovação do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO com substituição dos
equipamentos, correrá por conta da CONTRATADA toda e qualquer despesa referente à
embalagem, movimentação e transporte para a retirada dos equipamentos e substituição pelos
bens do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, renovada, salvo se pactua—
W
diferente entre as partes.
11
366
CLÁUSULA DÉCIMA

TERCEIRA - PAGAMENTO

13.1. As PARTES pactuam que a primeira parcela será efetuada 05

(cinco) dias após a assinatura

do relatório de ativação técnica e as demais de 30(trinta) em 30 (trinta) dias da data do aceite,
segundo medição realizada referente ao mês anterior.

13.2. A CONTRATADA emitirá, com pelo menos

15 (quinze) dias de antecedência ao vencimento,

a nota fiscal e fatura contra a CONTRATANTE, acompanhada de um relatório consolidado da

medição realizada, com vencimento para o dia pactuado.
13.3. O pagamento será efetuado por meio de boleto bancário.

13.4. O não pagamento das faturas mensais nas datas de vencimento, desde que por
responsabilidade da CONTRATANTE, acarretará incidência de multas e penalidades conforme
disposições definidas na Cláusula 16 deste CONTRATO.
13.5. É facultada à CONTRATANTE a antecipação de pagamento das parcelas mensais dos

TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO,

com uni desconto cuja taxa será equivalente a 90%
(noventa por cento) do CDI vigente à época, por fração de 30 (trinta)
dias, capitalizada sob
regime de capitalização composta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- REAJUSTE

11, O valor mensal contratado em cada TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO será
reajustado após cada período de 12 (doze) meses, ou em periodicidade menor que vier a ser
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permitida por lei, ou em caso desta silenciar, em periodcidade mensal, contados a partir da DATA
DE ASSINATURA do referido TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO.

14.2. Para cálculo da atualização será utilizada a variação acumulada do IGP-M - Índjc Grl

clp

Tk L PO UtL

Preços - Mercado, apurado pela Fundação Getúlio Vargas.

367 L
14.3. Caso o IGP-M seja descontinuado por qualquer motivo, será adotado como substiLto o
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor, apurado pelo IBGE e, na falta deste, o índice que
oficialmente a substituí-Io

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TRIBUTOS

151, Cada uma das PARTES será responsável pelo pagamento de tributos incidentes sobre suàs
respectivas atividades e receitas, na forma que a lei determinar, comprometendo-se a PARTE
responsável a manter a outra livre e isenta de quaisquer responsabilidades, demandas e ações de
qualquer natureza.

15.2. Novos tributos e taxas, ou alterações nas alíquotas vigentes, serão incorporados
automaticamente aos valores originais, a partir da data de sua efetiva entrada em vigor, bastando a
apresentação do suporte legal comprobatório.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- GARANTIA

16.1. Assina também o presente CONTRATO na qualidade de FIADOR / garantidor e principal
pagador, a pessoa física devidamente caracterizada no quadro abaixo, responsável (solidário(s) com
a CONTRATANTE, pelo integral cumprimento de todas as obrigações de pagar aqui estipuladas, nos
termos do art. 818 e segs. do Novo Código Civil Bras1eiro, com expressa renúncia dos benefícios
instituídos através dos artigos 827, 835, 837,838 e 839, também do Novo Código Civil.

1 Márcia Pereira

NOME
Cravo

CPF/RG -

1 RG: 7.811.612/CPF: 646.886.078-49
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PENALIDADES

17.1. O não pagamento da Fatura até a data do seu vencimento sujeitará a CONTRATANTE,
independentemente de qualquer aviso, sem prejuízo das exigibilidades
aplicação das seguintes penalidades:

In

368

17.1.2. 2% (dois por cento) de multa sobre o débito original;
17.1,3. Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sobre o débito original, calculados
pra rata
die até a efetiva liquidação do débito total;

17.1.4. Atualização dos valores em atraso conforme a Cláusula Décima Terceira deste Contrato;

17.1,5, Suspensão da garantia de funcionamento, aí se incluindo os prazo de solução
acordados, com relação aos bens em que a CONTRATANTE encontra-se inadimplente, após o 70
(sétimo) dia de atraso no pagamento da Fatura correspondente, contado da data do seu
vencimento, a exclusivo critério da CONTRATADA. O restabelecimento dos SERVIÇOS, em até 24
(vinte e quatro) horas, fica condicionado à confirmação do pagamento do valor integral da Fatura
em atraso, com acréscimo dos encargos moratórios estabelecidos nesta Cláusula;

17.1.6. Cancelamento da locação de TODOS os bens, e conseqüente devolução dos mesmos, e
rescisão do presente Contrato, a critério da CONTRATADA, caso a inadimplênda por parte da
CONTRATANTE não seja sanada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de vencimento da
Fatura, sem prejuízo da cobrança da multa prevista na Cláusula 18.3 deste Contrato.

17.2. A violação da responsabilidade de emissão dos documentos fiscais necessários ao fiel
cumprimento deste contrato, inclusive as obrigações previstas no item 9.1.11, sujeitará a
CONTRATANTE ao pagamento de multa equivalente a 30% (trinta por cento) da soma dos valores
unitários mensais cobrados por cada equipamento objeto da violação.

Arklok- Equipamentos de Informática LTDA.
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17.3. No caso de descumprimento dos prazos de solução definidos no(s) Termos(s) de Solicitação
de Serviço, até o limite de 120 (cento e vinte horas) corridas de paralisação, a
CONTRATADA concederá descontos compulsórios sobre os valores mensais devidos pela
CONTRATANTE, desde que cada atraso dure por um período de tempo contínuo superi9raiÇuti
hora, contada a partir do fim do prazo de solução acordado entre as partes.
369
17.3.1. Os descontos serão calculados de acordo com a seguinte fórmula:
VD= n xVM
720

Onde
VI) Valor do desconto.
Vi Valor mensal do equipamento paralisado.
n Quantidade de unidades de períodos inteiros de 1 hora paralisada.
720 Total de períodos de 1 hora no período mensal da locação, considerando um mês igual a
30 dias.
Para fins de cálculo da quantidade de unidades de períodos inteiros de 1 (uma) hora
mencionada no item acima, considerar-se--á, como período inteiro de 1 (uma) hora, o período de
atraso que seja iguai ou superior a 15 (quinze) minutos, ainda que não atinja um período inteiro de
(uma) hora, exceto no caso do primeiro período, que será contado a partir da 1a hora inteira.
17.3.2.

17.3.4. Não serão concedidos descontos compulsóriosna ocorrênaa das condições de exceção
descritas na Oáusula Décima deste Contrato.
17.3.4. O valor dos descontos compulsórios será creditado à CONTRATANTE na Fatura do mês
subseqüente ao mês em que foi verificado o fato que deu origem a esses descontos, sendo que tal
crédito será efetuado com base no preço vigente no mês do descumprímento.
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17,4. A partir de 120 (cent) e vinte) horas corridas de paralisação, a CONTRATANTE fará
jus a desconto equívalente à totalidade do valor mensal do equipamento paralisado, não se
aplicando o desconto previsto na Cláusula 18.3.
17.5. As Partes acordam, desde já, que a concessão dos descontos compulsórios, na foJr 79
determinada, possui caráter compensatório, caracterizando-se como a única e jêxdusia70
responsabilidade da CONTRATADA face à CONTRATANTE em relação ao descumprirnto
prazos de solução.
17.6. As PARTES concordam que é expressamente vedada a contratação, por uma Parte, de
empregados, prepostos ou terceinzados da outra Parte, sob pena de incidência de multa no
montante de 10 (dez) vezes o valor mensal deste Contrato, ressalvados os casos de autorização
escrita pela outra Parte.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RESCISÃO E DENÚNCIA

18.1. O presente Contrato (ou qualquer dos TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
contratados) poderá ser denunciado unilateralmente, na forma abaixo determinada:
Pela CONTRATANTE, antes de expirado o prazo de vigência definido no(s) respectivo(s)
TERMO(S) DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, mediante notificação, por escrito, à CONTRATADA
com, pelo menos, 60 (sessenta) dias de antecedência da data prevista para o seu encerramento,
sem prejuízo do pagamento da multa definida no item 18.3.
18.1.2. Por qualquer das Partes, no caso não cumprimento ou infração de quaisquer cláusulas ou
condições deste CONTRATO, desde que a PARTE infratora seja formalmente advertida pela outra e
não corrija o problema, ou apresente razões consideradas satisfatórias, ou ainda apresente um
piano de ação considerado adequado pelas PARTES, em até 30 (trinta) dias após a advertência,
sujeitando-se ainda a PARTE infratora ao pagamento da multa definida no item 18.3.

19
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18.12.1. No caso de denúncia por infração da CONTRATANTE, esta Parte arcará com as despesas
de devolução e transporte dos bens focados, bem como quaisquer outras despesas advindas da
cobrança judicial ou extrajudicial dos danos causados pela infração, aí se incluindo honorários
advocatídos.
371
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18.2. Sem prejuízo das hipóteses acima, o presente Contrato ainda poderá ser res1indido,
prejuízo do cumprimento das obrigações e responsabilidades constantes do presente i ri! tr ti, 1
em especial, dos pagamentos e penalidades aqui previstos, mediante a ocorrência de um ou mai
dos seguintes acontecimentos:
18.2.1. Declaração judicial de insolvência, falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou
liquidação judicial de qualquer das Partes;
18.2.2. Atraso da CONTRATANTE nos pagamentos devidos em virtude deste Contrato por prazo
superior a 60 (sessenta) dias;
18.23. Rescisão promovida pela CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou
extrajudicial, quando caracterizado o uso indevido, ilegal ou fraudulento dos bens pelo CLIENTE,
estando a CONTRATADA isenta de qualquer responsabilidade neste caso.
18.3. No caso de denúncia do Contrato, conforme itens 18.1.1 e 18.1.2, ou rescisão do Contrato,
conforme itens 18.2.1, 18.2.2 e 18.23, a Parte que pleitear a denúncia/rescisão ou Parte infratora,
conforme o caso, fica obrigada a pagar à outra, de uma só vez, imediatamente após a denúncia
e/ou ã rescisão, e independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, multa compensatória
no valor equivalente a 3010 (trinta por cento) do valor total de todas as parcelas vincendas relativas
ao(s) TERMOS (s) DE SOUCITAÇAO DE SERVIÇO cancelado(s)/rescindido(s)
18.4. O cancelamento de qualquer TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO contratado não
importará o cancelamento dos demais, bem como não afetará a validade do Contrato ressalvada a
hipótese expressa no itern17.1.6.
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18.5. Após a denúncia/rescisão, a CONTRATATANTE fica obrigada a devolver todos os bens de
propriedade da CONTRATADA, conforme as condições estabelecidas na Cláusula Décima Primeira.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONFIDENCIALIDADE

iTtML
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19.1. As PARTES se empenham em manter sigilo referente às condições e te os

CONTRATO, seus Aditivos e Anexos, aí se incluindo o

TERMO DE SOLTCITAÇÃO DE SERVIÇO, e

a não revelar a terceiros qualquer informação ou documento que receberem da outra PARTE
durante a execução do presente CONTRATO.
19.2. Para fins de interp retação deste CONTRATO, seus Aditivos e Anexos, aí se incluindo

TERMO
DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, as PARTES convencionam que "INFORMAÇÕES
CONFIC)NC1AJS" significam toda e qualquer informação, fornecida por uma PARTE à outra, por
escjlto ou verbalmente, relacionada à execução do presente CONTRATO, incluindo, mas não se
]imitando a, todos e quaisquer dados técnicos, econômicos, financelros, e os relacionados a
produtos, serviços, fornecedores, mercados, desenvolvimento de tecnologias, invenções, processos,
projetos, softwares, funcionários, pesquisas de mercado, finanças, relatórios, arquivos, boletins,
avaliações, cálculos, opiniões, quadros, lista de clientes, lista de preços, lista de matéria-prima, lista
de custos, pertencentes â PARTE Informante, a seus representantes, coligadas e associadas e que
porventura sejam reveladas, no presente ou no futuro, à PARTE Informada ou a qualquer de seus
representantes, coligadas ou associadas.

19.3. A obrigação de sigilo não se relaciona às informações que:

19.3.1. Estiverem ou se tornarem disponíveis publicamente, desde que as PARTES não tenham
concorrido para a ocorrência de tal publicidade.

19.3.2. Puderem ser comprovadas através de documentação como tendo sido do conhecimento da
PARTE informada antes do recebimento de qualquer informação fornecida pela PARTE informante.
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19.3.3. Tiverem sido recebidas licitamente através de terceiros pela PARTE informada, sem restrição
à sua revelação e sem violação de obrigação de sigilo direta ou indiretamente para com a PARTE
informante.
SW

19-14. Devam ser divulgadas por força de Lei, processo judicial ou administrativo :o m
l cará.t
mandatório, desde que a PARTE que originou tal "Informação Confidencial" seja avi a antes da
divulgação e que a mesma seja a mais restrita possível.
19.3.5. Puderem ser comprovadas através de documentação como tendo sido desenvolvida
independentemente pela PARTE informada, sem qualquer relação com as Informações
Confidenciais.

19.3.6. Sejam identificadas pela PARTE informante, de forma expressa, como não sendo mais
confidenciais ou de sua propriedade.
19.4. A PARTE informada dará conhecimento aos seus funcionários
e representantes acerca da
existência e inteiro teor da presente aáusula, responsabilizando-se por todo e qualquer
descumprimento das obrigações previstas nesta Cláusula por si e por
seus empregados e
representantes, bem como por todos aqueles a quem seus empregados e representantes
indevidamente revelarem as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.
19.5. A obrigação de confidencialidade estabelecida

nesta Cláusula persistirá vinculando as PARTES
contratantes pelo período de 05 (cinco) anos contados da data do efetivo término do CONTRATO,

independentemente da sua causa.
CLÁUSULA

VIGÉSIMA - CASO FORTUITO OU FORÇA

MAIOR

20.1, Nenhuma PARTE, à exceção das ressalvas expressamente feitas neste CONTRATO, será
considerada responsável nas relações com a outra por faltas ou atrasos na execução de qualquer
Obrigação aqui avençada, pelo período e na medida em que tal falta ou atraso seja advindo de caso
fortuito, força maior ou cul p a exclusiva da outra PARTE.
Arklok- Equipamentos de Informática LTDA.
Central de Atendimento: 4519-81O e-mail : arklok@arklokcombr
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20.2. Entende-se como caso fortuito ou de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir, conforme previsto no artigo 393 do Código Civil.
20.3. A rescisão advinda de caso fortuito ou de força maior não implica qualquer
PARTES, ficando a CONTRATANTE, todavia, obrigada ao pagamento pelos aluguéis já

enaIidde àr
Wtk1
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faturados.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES GERAIS
21.1. Este acordo não representa, e de forma alguma implica:

21.1,1. Formação de sociedade ou associação entre as PARTES.
21.1.2. Autorização para qualquer das PARTES atuarem como agente ou representante da outra.

21.2. O não exercido de qualquer direito decorrente deste CONTRATO por qualquer PARTE não
constituirá renúncia de tal direito.
213. Nenhuma mudança, alteração ou aditivo de qualquer disposição deste CONTRATO terá efeito,
salvo se efetuada par escrito e assinada pelas PARTES e por duas testemunhas.
21.4. Nenhuma PARTE poderá ceder ou transferir os seus direitos ou obrigações decorrentes deste,
ou posição jurídica assumida neste CONTRATO, sem o prévio e expresso consentimento por escrito
da outra PARTE.

21.5, Este CONTRATO será regido pela legislação brasileira, sendo que, na eventualidade de alguma
de suas disposi çães serem consideradas inválidas, tal invalídade não afetará qualquer outra
disposição cuja eficácia não tenha sido questionada.

Arklok Equipamentos de Informática LTDA.
Centrai de Atendimento: 4619-8810 e-mail : ark1ol‹Pariclol‹.com.b iwwvv.arklok.com.br

,-.., 23
(

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA— CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

22.1. Declara a CONTRATANTE ter recebido da CONTRATADA, através de seu representante, todas
as explicações relativas à transação ora formalizada, tendo lido, compreendido

IN

aritt1n -

1RLSF3 E

integralmente todas as CLAUSULAS e condições deste CONTRATO, após ampla analise discussao
375
dos termos nele constantes.
22.2. As Partes declaram que assinam este Contrato seus representantes regularmente constituídos,
resp onsabilizandose integralmente pelos atos daqueles que, destituídos de poderes de
representação, fraudulentamente assinem o presente instrumento.
22,3. A CONTRATADA declara que os eventuais softwares por ela disponibilizados juntamente com
os bens locados são devidamente licenciados, não havendo qualquer violação a direitos autorais dos
fabricantes e fornecedores.
22,4. A CONTRATANTE, por sua vez, declara-se exclusiva e inteiramente responsável por qualquer
ato que atente contra direitos autorais advindos de instalação de programas de computadores sem
a prévia e expressa anuência da CONTRATADA, respondendo, inclusive, por eventuais multas ou
apreensões realizadas, situações em que ficará obrigada a indenizar a CONTRATADA pelas
penalidades impostas.
22.5. A violação do dever expresso no item 22.4 autoriza a rescisão de pleno direito deste Contrato
por iniciativa da CONTRATADA, incidente, além do ressarcimento pelas penalidades sofridas, a
multa prevista no item 18.3 deste Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - SORO

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer pendências decorrentes
do oresente instrumento de CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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E por estarem justos e contratados, assinam este instrumento em duas vias de igual teor,
presença das testemunhas abaixo identificadas que a tudo assistiram.

na

igSUPR&
São Paulo, 16 de Outubro 2013.376
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CONTRATANTE PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL.
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DE INFORMÁTICA LTDA.

Tetemwhs;

Nome:
cF'-

Nome: Andrea SeBan Leite
ÇPF: 1853.518-70
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DOC ou TE EetrôflCO
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF

33
204
920044887
179.533338-30

Finalidade
Número documéC
Valor
Data transferêflC

61.005
3.00000
1010612014

Autenticação SISBE

7549A62FB/723DA

PARTIDO TRAB NACIONAL
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
PAMPLONA

l*Ofi iE0
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Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efewaJ •:om sucesso.
Transação efetusd com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

1010612014 11:50:20
1010612014 11:58:55

[bb.ccrnbr]

10/€2014 •

TED -Transferência Eletrônica Disponível

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem D'i)
Conta corrente (com DV)
CIPF
Norre favorecido
Finalidade
Valor
Data tranSferê'Ca
,c'_CPF:CN

TensacâC

1193-2
21810-3

A33P101 133461621026
10106/2014 11:50:20

PAR11DOTRAB NACIONAL

BANCO SANTANJER (BRASL) S.A.
33
FAMPLONA
204
920044887
179533.338-30
MARLLA QUAGLIA BAUAGLIA
CREDÍtO EM CONTACORRENTE
3.000,00
10/06/2014
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endente Po

SUÍICiênC:c de assflatUres.

uáriO: J5474951 MARCLA PEREIRA CRAVO.

1/1

NSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE

Por este Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel de Uso Comercial,
lado, Nosvaldo Battaglia, brasileiro, casado, advogado, portador dc RG n 3.919.720 e
de
inscrito no CPF sob o n 2 475.994.218-15, residente nesta Capital, doravante denorrnado
simplesmente LOCADOR, e de outro lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - DIRETÓRIO
NPCiCNAL, Inscrito no CNP-" sob o n 2 01.243362/0001-69 com domicílio à Rua Jacofer, o. 615,
Saro do Limão, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, têm entre si •iusta e
contratada a presente locação, que se rege peia Lei 8.245 de 09/12/09, e Lei 12.
20, '0I,'10 pelas condições seguintes:

- C3JETO
A presente locação, para fins comerais, tem por objeto o imóvel de propriedade do
LOCADOR, localizado à Avenida Santo Amro, n. 5828, Bairro de Santo Arnaro, nesta CaptaI.

2 - PRAZO
O prazo de locação é de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 12 agosto de 2013 e
a eminar em 12 de agosto de 2015.
3 - VALOR
O aluguel mensal será de R$ 3.000,C0 (três mil reais), para os doze primeiros meses de
aluguei, e a partir do décimo terceiro mês reajustável pelo IGPM . Em caso de aumento do
orazo de locação será cobrado sobre os maiores índices e pelo menor praro determinado pelo
Gc•ierno Federal.
- O aluguel será pago pontualmente até o dia 12 (doze) de cada mês subseqüente ao
'ercdo, através de deposito bancário - banco Santander, agência 020 t - Pamplona; conta
corrente 92004488-7 era nome de Mariella Quagia Battaglia ou onde este indicar, mediante
recibo passado pelo mesmo, ou seu rcrèL3ntante legal. O recebimento de alugueres ou
eccargos em atraso sem cobrança de multa consistirá em mera liberalidade, não
caracterizando novação nem autorizando seja invocado o princípio contido no art. 1503, 1, do
Código Civil.
§ 2 - O não pagamento do aluguel e/ou encargos constitui ao LOCATÁRIO em mora
dependentemente de qualquer formalidade. Afora o ajuizamentO imediato da ação de
descejo por falta de pagamento. O aluguel e encargos pagos após o vencimento, sem prejuízo
de outras sanções previstas neste contrato, serão acrescidos de:
- mua de 2% (dois por cento);
j cs de 1% (um por cento) ao mes // /

\

3 - encargos de cobrança extrajudicial, tais como: notificações, despesas de correio, condução,
etc..
4— Encargos
actuado no presente, correrão por conta
Sem prejuízo do pagamento do aluguel p
Partido Trabalhista Nacional - Diretório Nacional, o pagamento do
exdusiva do Locatário O
IPTU, LUZ e ÁGUA, bem como do prêmio correspcndente ao seguro contra incêndio do imóvel,
anualrente, conforme avaliação do valor de mercado apurado pela seguradora.
Parágrafo único - O seguro contra incênclic a que se refere a cláusula deste parágrafo deverá
ser contratado p elo Locatário com seguradora de reconhecida idoneidade e ser re
oeodicameflte de forma que a cobertura se estenda por todo o prazo contratual.

5

5b!ocaço

poderá sublocar ou emprestar, total ou parcialmente, o imóvel objeto
O LOCATÁRIO
da presente locação, ou ainda, ceder o presente contrato, salvo com prévio e expresso
consentimento do

LOCADOR - comunicando com 30 dias de antecedência.

5 - Obr i gações do Locatário
O Locatário declara receber o imóvel em bom estado de conservação e com pintura
nova, obrigando-se a:
a -a assim o restituir,
a) - Mantê-lo em adequado estado de higiene, conservação e limpeza, P
completamente livre e desocupado de pessoas e coisas, quando finda ou rescindida a locação;
- eetuar todas as obras e/ou reparcs de que ele necessite ou venha a necessitar,
excetuando-se os que digam respeito à estrutura do imóvel e os que se façam necessariOS em
decorrência de exigência legal, presente ou Futura
- Conservá-lo e restituí-lo no estado compatível com o que ora rece3e, quando finda ou
rescindida a locação, sem danos e com pintura nova, não lhe assistindo direito a pagamento ou
nezaçãO alguma pelas despesas que porventura vier a fazer para mantê-lo e restituí-lo
nesse estado. Todo material a ser empregado pare o bom cumprimento cessa cláusula deverá
ser da mesma qualidade, tipo e medida do existente r:o imóvel.
d) - ecultar ao LOCADOR, ou seu representnte legal, o direito de vistoriar o imóvel quando
assim ertender conveniente, mediante aviso prévio de oito (8) dias.
7 - Bert reitorias
T odas e quaisquar benfeitorias feitas no imóvel, sejam de que natjreza forem, f;carão,
desde logo, incorporadas ao imóvel, sem ter o Locatário direito a qua!quer indenzaçãO,
pagamento ou retenção, seja a que título for.
8 & eação

do Imóvel
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No caso de venda, promessa de venda ou cessão de direitos, o LOCADOR deverá dar
conhecimento do negócio ao Locatário, p or escrito, a fim de que este possa exercer o seu
direito de preferência.
Parág r afo único - Desejando o LOCADOR vender o imóvel, objeto deste contrato, será o
Locatário obrigado a permitir a visita do: e: .tuais pretendentes à com p ra, desde que o faça
em horário previamente combinado e sem prejuízo das atividades normais do Locatário, até
concretização efetiva do negócio9 - Reforma do imóvei
a

[i&

O Locatário nac poderá fazer qualcuer reforma, adaptação ou modificação no ipiovel
obeso desta locação, excetuadas as previstas na cláusula sétima, sem o :onsentimen por 381
escrito do LOCADOR.
1

J-AuisoS
O Locatário se compromete e se obriga a fazer chegar às mãos dc LOCADOR quaisquer
avisos cuer digam respeito ao imóvel, sob pena de, não o fazendo em tempo hábil, responder
nor pe r das e danos a que der causa, em virtude de sua omissão, salvo se o Locatário já os tiver
recebdo com os prazos respectivos vencidos.
11 - Desapropriação
Em caso de desapropriaçãO do imóv, o presente contrato de locação será rescindido
de pie.no direito, não cabendo ao LOCA[ . R, em hipótese alguma, ressarcir qualquer prejuízo
que o Locatário vier a sofrer, ressalvado ao mesmo, tão somente, a faculdade de haver do
Poder Expropriante a indenização que porventura tiver direito.
- Rescisão
Na hipótese de incêndio ou acidente que obrigue a reconstrução do móvel, operar-seá, automaticamente, a 'escisão deste contrato, não assistindo o Locatári nem ao LOCADOR
direito a qualquer pagamento ou inden i zação, seja a que título for.
2arágafo único - Verificando-se a hipótese desta cláusula não serão cobrados os aiugueres
,.'ncenáos do Locatário.
O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, a qualquer momento, pelas Partes,
e sem a incidênc i a de qualquer ônus ou multa, mediante aviso prévio à outra Parte, por
escrtn, com antecedência mínima de 30 (truta) dies.
13 - intimação de Poder Público
ti será motivo para que se opere a rescisão do
Nenhuma intimação do Poder
oresente contrato, salvo prévia vistoria judicial que a p ure a imprestabilidadedo imóvel para os
fins a que se destina.
- Muta

,'

7/

.
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Fica estipulada a multa no valor ecuivaien.te a 3 (três) alugueres vigentes na ocasião,
na qual incorrerá a parte que infringir o presente contrato, em qualquer das suas cláusulas e
condições, inclusive peia rescisão antecipaJa e voluntária da locação, à exceção da 'Cláusula
2a do presente contrato, reservada à parte inocente a considerar, simultaneamente,
rescindida a locação, independentemente ce qualquer aviso ou notificação - RETlRAR.
15_ ador
José Masci de Abreu, casado, br.iero, industrial, portador da cédula de identidade
de n. 2.548.605-SSP/SP e CPF de n. 183.729.888-20, e sua esposa Maria Cristina Helimeister de
Ab r eu, casada, brasileira, industrial, portadora da cédula de identdarce de n.
SSP/SP e CPF de n. 687.116.208-97, dão em garancia do presente aluguel, jm terreno dforrna 3 82
retangular, situado no município de Registro/SP sob matricula de numero 31177. Ate a Êntrega
ao moveI os fiadores seo os responsáveis p ela garanta do aluguel.

16 Com expressa renúncia de qualquer outro, por mais es p ecial ce seja, fica eleito o
Foro da Comarca da Caaital do Estado de São Paulo para se resolverem cuaisquer dúvidas ou
ouestões oriundas deste contrato.
Pargrafo único - Em caso de ser necessáric o ajuizamento de ação para facer vaier o presente
contrato, LOCADOR e Locatário concordam em utilizar tanto na notLicação premonitória
quanto na citação, desde que com aviso de ecebimento, ou ainda por meio de emal.
Na hipátese de procedimento judicial, a ? Le vencida pagará além de multa contratual, as
custas da p rocesso e os honorários advocatícios da parte vencedora.

17 - Carência
LOCADOR conccde ao LOCATÁRIO um prazo de dois meses de carõncia ciara a Feitura
de obras na casa (refer€ntes:elétrica, hidráulica, alvenaria e pintura), ria cual a partir de agora
fica sobre a inteira responsabilidade do Locatário, inclusive tendo que entregar o móvel em
perfeites condições de uso e habitabilidade e conservado.
18 - Disoosicões Finais
Obrigam-se as partes por si, seus herdeiros ou sucessores, pelo fiel cumprimento de
todas as cláusulas e condições do presente contrato.
Locatário e Fiadores respondem clvi e crimnaimente pelas inform,rções e assinaturas
aposta neste contrato
E, por estarem assim justos e coratados, firmam o presente coitrato, em duas vias
de igual teor e forma, para que produza um só efeito, nap'e,ça das cestemunhas abaixo,

V

que também o assinam.

.r.,.
/

São PaLo. 12 de agosto de 2013.

NOSVLDO'kUAGUA
LOCADOR.

FU

PARTIDO TRABALH1T NACIONAL
- LOCATÁFNO

JOSÉ MASCÍDE-ABREU
IADO\

MARIA CRISTINA HELLMESTER DE ABREU
ÍV!ORA

Testernnha 1

\\

CPF:'

Testemunha 2

Nome:
CPF:

72

383

\\\.

SP
JRO 00 LIMAO
00 000.000/114014
PI - AV PROF CELESTINO
0URROUL 1013 - LIMAO
coffco: 0712012

.

.

PARTIDO T5TA
CNPI O1.248.362/0001
CLIENTE 5AXAlI0 0ESD 5I1995

\\\
~~El EL

rk

384

:REcE EMOS DE ISA SOM PROFISSIONAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONS lAN I ES DA NO IA frIOAL A(
LADO

N F-e
N° 002509
SÉRIE

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

-

Identificação do emitente
ISA SOM PROFISSIONAL LTDA EPP

CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento auxiliar da Nota
Fiscal Eletrõnica
R: DOS ANDRADAS - 387- SANTA IFIGENIA 0-ENTRADA
1-SAiDA
L_i
- São Paulo 1 S Tel.: 11 33621768/11

N°002509
SERIE

33621768 Cep.: 01208001

CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENC IDADE NO SITE WINW FAZENDA. GOV. BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO

35140710858159000103550000000025091450070120

Vendas p fora do estado c sub.tributaria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

CNP.)

INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÀRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135140427306789 2014-07-14T13:43:34

10.858.159/0001-03

148618050118
DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ / CPF

NOME! RAZÃO SOCIAL

01495
ENDEREÇO

SETOR SRTVS, 701
FONE! FAX

Brasília
FATURA

1139313974

07/0712014

R$ 28.50000

GABINETE ACUST OUADRILATERA 12 400
RED SI TELA VAZIA
Valor aproximado dos tributos: R$
2.38099
ALTO FALANTE K- 12102 CHINA
400
Valor aproximado dos tributos: R$
3.256,68
TELA PLÁSTICA 12
400
Valor aproximado dos tributos: R$ 263,16
T1NITTER TW401 3.75 X3 75
400
Valor aproximado dos tributos: R$ 465,24
MOBILE POWER MPA 1080
400
Valor aproximado dos tributos: R$
3.140,37
R,ACK KOMBI
400
Valor aproximado dos tributos: R$
1503,90

2710
1966

SETOR DE RáDIO E

70340000

101
____
rORA DSAIÓ(7 iiRADA

11

'
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

13:41
/

1155

2314

DATAI A/14dA6H

002509 111

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO CST CFINCM

2246

ICEP

DF

COO PROD

0088

fl

BAIRRO
UF

MUNICiPIO

14/7/2014

01.248.36210001-69

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CFOP UNI

VOL

QTD.

V. UNIT

V. TOTAL BC. ICMS V. ICMS

V. IPI ICMS IPI

85229020 6.404

UN

O

30

18600

5.580.00

0.00

0.00

0.00

O

O

85182100 6.404

UN

120

120

70,00

8.400,00

0,00

0,00

0,00

O

O

85299090 6404

PC

O

120

6,00

720,00

0,00

0,00

0,00

O

O

85182100 6.404

PC

1,2

120

10,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

O

O

85184000 6.404

UN

3

30

270,00

8.100,00

0,00

0,00

0,00

O

O

87082919 6.404

UN

O

30

150,00

4.500,00

0,00

0,00

0.00

O

O

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00
VALOR DO FRETE

V

SEGURO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0OOj
DESCONTO

0,00
0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0,00

ENDEREÇO
MARCA

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00
FRETE POR CONTA
1 -Emitente
2 - Destinatário
MUNICÍPIO

ESPECIE

28.500,00

1
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,RAZÃO SOCIAL

QUANTIDADE

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1

NUMERAÇÃO

1241
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL

0,00

CÓDIGOANTT PLACADOVEÍCULO
'

UF

28.500,00
CNPJ/CPF

1

IUF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

O

O
RESERVADO AO FISCO

EMail: chinasomprofissional@bOI. com. bí

Emissão:

07/07/2014

Entrega:

07/07/2014

CNPJ: 10.858.15910001-03

-SP

- São Paulo

- SANTA IFIGENIA

R: DOS ANDRADAS - 387

Página:

N. 13422

ISA SOM PROFISSIONAL LTDA EPP

Fone: 11 33621768

IE.: 148618050118

07/07/2014 10:15:52

Pedido n.: 13422
Atendido: Não

Pré venda

ATT. Sr(a)

Cliente: 01485 ELEIÇÃO 2014 RENATA HELLMEISTER DE ABREU D FEDERAL

CGC:20.557.879/000 1-84

Fantasia:

CEP: 04722000

Bairro: GRANJA JULIETA

Endereço: RUA ALVES PONTUAL, 1 15

Vendedor: 01 BRUNO
Ítem Código
1155
1
0088
2246
2314
4
2710
5
1966
6
Subtotal:
Desconto %:
Desconto 5:
Total:
Volumes:
Total (qtd.)

2

Inscrição: I$!'

UF: SP Fone: (11)39313974

Cidade: São Paulo

Frete:

Forma de pagto. A VISTA

Lote
Descrição
GABINETE ACUST QUADRILATERA 12 Rã
S/ TELA VAZIA
ALTO FALANTE K - 12 102 CHINA
TELA PLASTICA 12
TWITTERTW401 3.75 X3 75
MOBILE POWERMPA 1080
RACK KOMBI
R$ 28.500,00
0,00
0,00
R$ 28.500,00
-124
450

IPI 1CM
0,00 0,0

Unid.Vol. Qtd.
UN
O
30

186,00

5 . 5891,00

120
120
120
30
30

70,00
6,00
10,00
270,00
150,00

8.400,00 0,00
720,00 b,00
1.200,00 0,00
8.100,00 0,00
4.500,00 0,00

IJN
PC
PC
UN
UN

120
O
1,2
3
O

Observações: dados para deposito, banco bradesco ao: 2501-1 c/c: 0041850-1 isa som profissional lida

7/
Assinatura do cliente

0,0
0,0
0,0
0.0
0,0

7

c

ilÇi© Casfr

ortribuinte,

onfira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houer qualquer divergência, providencie junto à
FB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

10.858.15910001-03
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

1910312009

NOME EMPRESARIAL

SOM PROFISSIONAL LTDA - 8P
1

O DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CHINA SOM
CODIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMOADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EM PRESARIA LIMITADA
LOGRADOURO

NÚMERO

R DOS ARADAS

387

CEP
01.208-001

BAIRRO/DISTRITO

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
SAO PAULO

SANTA EHGR'IIA

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

UF
SP
DATA DA SITUACÃO CADASTRAL

19/03/2009

MOTIVO DE &TUAÇÃO CADASTRAL

SITL

O ESPECIAL

DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL
AAASAÁA*

provado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.
mitido no dia 0710712014 às 09:05:26 (data e hora de Brasília).

[t1
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Página: 111

A336291656484402015
2910912014 1710:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

:o, CC! 2014

- LACOU AO

-

:13O11C3
AOENDACIENTO E;E PACAMONO) CL 0:02102
CLIENTE: PZRIL0 TMAT• NACIONAL
CONTA:
A0EN0:A: L19C2

21 .110-3

--

388
cFeU
____________

91.001
30,09/2014
:L . 94L 02
1.362,02

OR. COCUMENTO
lorA DO 200;2iEN:':
UJ\OOR CD DOCUMENTO
,7OLOR 0002,000

narner.t,D aenddo.
dep :dera da
A qulnacac eTelUVa desse deblt.
ccta-cnrnst..e as
€xistenCa de s1dn na sua
.:.d!n ana
12:45h as cta!!SCC'
!vc sOOCuIS sena erna.tid!
O ccnpr ovarte defIr
a

Assina da por

J5474951M
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

29109/2014 17:10:48

bb.com.br]
29/9/201,

Pagamentos com código de barras

A33Q291 509182168021
2910912014 15:35:36

EMPRESA
Cliente
opção para pagamento
Agência
Conta corrente

Débito em conta corrente
1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

BANCO BRADESCO S.A.
23790.31 301 95271.543134 59012.122202 7 62020000156600
30/09/2014
1.566,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TP9I. I WÇ134

13

críi

Pendência número: 277791653.
Usuario: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

74&cod Noticia= l 6819

^Urk l

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AVENIDA
GUPÊ, 10201 - M. BELVAL - BARUERI/SP
Recibo do Sacad
Agência/Código Cedente
03131/0121222-.2

Ced ente
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI EPP CNPJ: 10.489.71310001-14

Número do Documento
80150
Sacado

Vencimento
3010912014
Nosso Número

091527154313
PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL
(-) Desconto
(=) Valor do Documento
(x) Valor
Quantidade
1.566,00
Espécie
R$
(=) Valor Cobrado
(+) Outros Acréscimos

L

390

AutenticaÇlo Mecânica

Corte Aqui

62020000156600

BradescO 1237-21

23790.31301 95271.543134 59012.122202 7
Vencimento
30/09/2014
Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO
Agência/Código Cedente
03I3.1/01212
—
Cedente
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP CNPJ: 10.489.713/0001-14
Nosso Número
Aceite Data Processamento
Espécie Doc.

Data Documento
- 1710912014

Número do Documento

Uso do Banco CEP

Carteira

8650

80150

000

DS

17109/2014

N

Espécie Quantidade

09

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$31,32 e Juros de R$52,15 ao Dia

(x) Valor

(=) Valor do Documento
(-) Desconto

Mora/Multa
(+)
(+)outros Acréscimos

—

(=) Valor Cobrado
CNPJ: 01.248.36210001-69

Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
LEITE SÃO PAULO SP 02712-070
RUA JACOFER 615 JARDIM PEREIRA
Saca do /Avalista

Ficha de Con
Autenticação Mecânica

• a rkl

ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMA11CA EIRELIEPP

0k

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

1[

INSCR. ESTADUAL: 206.269.519.117
AVENIDA Gi128V5p
Cep: 06422-120
CNPJ / CPF
01.248.362/0001-69

NOME RAZÃO SOCIAL
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
ENDEREÇO
LSRNS 701
MUNICÍPIO
BRASíLIA

FONE / FAX
(11) 3488-9400

INFORMAÇÕES DA FATURA

1

VENCIMENTO

VALOR

FIMERO
1

R$ 1.566,00

3010912014

CEP
BAIRRO /DISTRITO
70340-000
ASA SUL
INSCR.
ESTADUAL
UF
ISENTO
DF
PERÍODO DE OCAÇA1

BANCO

2810912014 Á 28110/2014

Banco BradeSco 5/A

1

116 de 31 de Julho de 2003 - itens 301, o qual
Em conformidade com a Lei 4
i ndefenu ao pagamento de ISS) Imposto Sobre Serviços) e a desobegatofledade A
Nota Fiscal de prestação de Serviços de Locação de Bens Moveis
O

Declara para fins de rido incidência na toste da CSLL, da Cotins e da contribuça,
Social para o pagamento da PIS / PASEP, a que se refere o artigo 30 da lei N010.833
de 2911212003, que é regularmente inscrita no sistema integrado de pagamento d
impostos

FATURA DE LOCAÇÃO
tI)EMOS) DE ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFDRMA11CA EIRELI- EPP. O MATERIAL ACIMA DESCRITO NESTA FATURA DE
1 IDNTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

_I _I -

DATADO RECEBIMENTO

N° 80.150

, arOY(
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS

MÓVEIS N° 090184

-CLÁUSULA PRIMEIRA - PARTES
pessoa jurídica de direito privado,
1,1. Como CONTRATANTE, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL,
estabelecida_na ST
inscrita no CNPJ sob o n° 01.248.362/0001-69, Inscrição Estadual n° Isenta,
SRTVS, 701 Bloco 01 Sala 422 - Asa Sul - Cep: 70340-000, na cidade de BrasíUa/DF.
392,
ARKLOK.EQUIPAMT°S DE INFORMÁTICA LTDA, pessoaJUflO
1.2. Como CONTRATADA,
10.489.71310001-14, Inscrição Estadual/fl°
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n o
206.269,519.117, estabelecida na Avenida Gupê, 10.201 CEP 06422-120. Barueri/SP.
1.3. As PARTES supra nomeadas e qualificadas neste ato, representadas na forma dos seus respectivos
atos constitutivos, celebram o presente CONTRATO, observadas as CLÁUSULAS e condiçe5 aqui
pactuadas.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO
de equipamentos de informática,
CONTRATANTE
2.1. O OBJETO deste CONTRATO é a locação à
doravante denominados simplesmente
TODOS de propriedade da CONTRATADA,
em conformidade com o descrito nos ANEXOS e ADITIVOS que fazem
equipamentos ou bens,
deste instrumento e que são revestidos dos requisitos previstos no
parte integrante e inseparáve l
art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil brasileiro.
2.1.1. A CONTRATANTE assume toda a responsabilidade, na qualidade de locatária, pela guarda dos
equipamentos de propriedade da CONTRATADA instalados nas localidades designadas pela
CONTRATANTE, obrigando-Se por si, seus empregados e eventuais terceiros, a tomar os devidos
cuidados na preservação dos equipamentos referidos, sendo certo que a CONTRATANTE será
responsabilizada por quaisquer danos e extravios, nos termos da Cláusula Décima deste Contrato.

2.2. Desde que especificamente definido nos ANEXOS e ADITIVOS e que integram este
acobertar os equipamentos tocados com
CONTRATO, será responsabilidade da CONTRATADA
1

ArklOk- Equipamentos de Informátic a LTOA2karkl0S.CQ0Lbí
Central de Atendimento; 4619-8810 e-mail
www.arklok.com - br

(/0

,s
CONTRATO DE LO CA ÇÃO DE BENS MÓVEIS N°090184
serviço pactuados entre as
garantia de funcionamento, segundo indicadores de nível de
PARTES, que podem incluir prazos de solução para correção de eventuais problemas que
prejudiquem a funcionalidade dos equipamentos. Tais indicadores deverão estar explicitamente
definidos nos ANEXOS E ADITIVOS que integram este CONTRATO.

TPÂEi1C'k

estritam h^e
2.3. Quaisquer serviços po rventura pa ct uados entre as partes que não estejam
associados aos escopos de locação e garantia de funcionamento, deverão ser obj_to dkt -

negociação entre as Partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO
3.1. O presente instrumento terá duração de acordo com os prazos definidos em seus ANEXOS e
ADITIVOS, podendo ser renovado por meio de acordo escrito entre as PARTES.

3.2. Cada locação, se contratada por prazo determinado, será automaticamente renovada por
períodos iguais e sucessivos, a menos que a CONTRATANTE notifique à CONTRATADA, por escrito,
sua Intenção de cancelar o CONTRATO, ANEXO OU ADITIVO, com antecedência mínima de 30
(Trinta) dias da data prevista para o término de sua vigência.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR MENSAL

4,1. A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA a quantia apurada através de

medição, sempre em conformidade com os ANEXOS E ADITIVOS deste CONTRATO.
CLÁUSULA QUINTA - ESTRUTURA DO CONTRATO
5.1. Este documento é o CONTRATO PRINCIPAL, genericamente denominado de Contrato, e
define as regras e diretrizes gerais para todos os equipamentos de propriedade da CONTRATADA
orados à CONTRATANTE.
5.2. As especificidades e detalhamentos necessários para cumprimento do OBJETO deste
DE SERVIÇO, documento que
CONTRATO são definidos em TERMO DE SOLICITAÇÃO
2
Arklok- Equipamentos de informática LTDA.
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail arklokakIQkÇQrn.br
www.arklok.com.br
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CONTRATO DE LOCAÇ ÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
estabelece regras, definições, obrigações adicionais e condições para a operação pactuada,
podendo incluir também os indicadores de nível de serviço, o cronograma de implantação e outras
diretrizes.
são emitidos pela
5.2.1. Os TERMOS DE SOUCTTAÇÃO DE SERVIÇO
integralmente aprovados pela CONTRATANTE, podendo ser estabelecidos entr
qualquer tempo. Quando devidamente formalizados, são reconhecidos
CONTRATUAL, fazendo parte integrante e inseparável deste CONTRATO.

com o
52,2. Um único CONTRATO pode ter diversos TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
objetivo de detalhar especificidades relevantes a diferentes linhas de equipamentos, ficando
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO referem-se tãoacordado que as disposições de cada
somente aos equipamentos por ele abrangidos.
TERMO DE
5.3. A inclusão de equipamentos a este contrato deve ser realizada através do
CONTRATAN TE para a CONTRATADA, a
SOUC1TAÇÃO DE SERVIÇO, documento emitido pela
qualquer tempo, e que é reconhecido pelas partes como ADiTIVO CONTRATUAL, fazendo parte
integrante e inseparável deste CONTRATO.
deve conter, no mínimo, as seguintes
5.3.1. Um TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
informações:
a) Número oficial sequencial de controle criado pela CONTRATANTE.
b) Número do CONTRATO firmado entre as PARTES.
c) Data da solicitação.
d) Número da Proposta Comercial da CONTRATADA com as condições negociadas,
e) Quantidade de equipamentos desejados.
f) Tipo e modelo dos equipamentos.
software, com detalhamento daqueles que são de
g) Especificação técnica das imagens de
propriedade da CONTRATANTE, se for o caso.
h) Prazo desejado, considerado entre a ativação e a retirada dos equipamentos.

Aiklok- Equipamentos de Informática LTDA.
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail : MQ.EkiQ!.00!fl.
www.arklok.com.br
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CONTRATO DE LOCAÇ ÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
1) Valores unitários dos equipamentos (e também insurnos, se for o caso), com subtotais e total
geral do Termo de Solicitação.
j) Local da instalação dos equipamentos.
k) Outras informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE.
1) Demais informações explicitadas nos ANEXOS e ADITIVOS a este contrato.

SUR)3R &
395

5.12. Um

TERMO DE SOLICiTAÇÃO DE SERVIÇO

será considerado válido pela4 PAR1

acobertada por proposta comercial da CONTRATADA, dentro do prazo de validade da proposta.

CLÁUSULA SEXTA - GESTORES DO CONTRATO
6.1. Em até

15 (quinze) dias após assinatura deste CONTRATO, cada PARTE deve formalizar à

outra qual será seu gestor do contrato, incluindo endereço, telefone e correio eletrônico, mantendo
tais informações atualizadas enquanto este CONTRATO estiver vigente.

6.2. Os

ge~res cio contrato

devem centralizar as comunicações, dirimir dúvidas e promover as

ações necessárias para o bom andamento das obrigações pactuadas.

6.3. Declara a CONTRATANTE que o Gestor por ela designado tem poderes para assinar o Relatório
de Ativação Técnica definido na Cláusula 7.2.1 e, portanto, para autorizar o início do faturamentO
referente aos bens ativados por meio do Termo assinado.

CLÁUSULA SÉTIMA - MEDIÇÃO
7.1,

Medição é o cálculo do valor a ser pago mensalmente pelo CONTRATANTE à CONTRADA

considerando:

7.1.1. O valor dos

equipamentos ativos no mês da medição. Os valores são calculados com

base no valor dos

TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

que lhe deram origem, incluindo

reajustes, quando houver.

4
Arklok- Equipamentos de Informática LTDA.
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail : arkIok@?kIok.COrn.br
www.arklok.com.br
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CONTRATO DE LO CA ÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
7.1.1.1. Equipamentos ativados no mês da medição terão seu valor calculado pra rata die, ou seja,
no mês de sua ativação, cada equipamento terá seu valor calculado a partir do dia em que foram
ativados, sendo certo que tal, cada mês, para efeito de cálculo, terá sempre a duração de 30
(trinta) dias.
7.1.2. Demais valores e ajustes pactuados entre as partes.

396

7.2. Entende-se por equipamentos ativos os equipamentos que passaram pelo processo
ativação, e que ainda não foram desativados.
7.2.1. Entende-se por ativação do equipamento a conclusão do processo que estiver
expressamente definido nos ADITIVOS e ANEXOS que lhe deram origem, podendo incluir a
aprovação da funcionalidade do equipamento pelo usuário final por meio da assinatura de
"Relatório de Ativação Técnica", a instalação do equipamento ou mesmo sua simples
disponibilização rias instalações da CONTRATADA.
7.2.1.1. A CONTRATANTE poderá solicitar a ativação dos equipamentos até o prazo máximo de 30
(trinta) dias contados da entrega dos bens. A partir do prazo mencionado, os equipamentos serão
automaticamente considerados ativados e serão faturados os valores mensais, obedecidos os
procedimentos expressos na Cláusula 7.4.
7.2.1.2. As condições e responsabilidades das PARTES sobre operação de transporte,
desembalagem, movimentação e instalação dos equipamentos estão definidas nos ANEXOS e
ADITIVOS a este CONTRATO.
7.2.1.3. Na falta de uma definição explícita nos ADITIVOS e ANEXOS que lhe deram origem, fica
entendido que ativação será a simples disponibilização dos bens nas instalações da
CONTRATANTE.

5
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72.2. Entende-se por desativação o processo que estiver expressamente definido nos ADITIVOS e
ANEXOS que lhe deram origem, podendo incluir a simples retirada do equipamento das instalações
da CONTRATANTE, ou a realização de processos técnicos pactuados.
7.3. Caso a CONTRATANTE não atenda aos requisitos técnicos, operacionais, de infrasttúWra OU
de rede interna sob sua responsabilidade, a CONTRATADA deverá fazer constar do elatórk e
Visita Técnica tais pendências e concederá à CONTRATANTE prazo de 05 (cinco) dia- útir
a sua regularização. Caso, transcorrido este prazo, a CONTRATANTE não tenha atendido aos
requisitos referidos acima, estará a CONTRATADA automaticamente autorizada a iniciar
faturamento à CONTRATANTE. Nessa hipótese, a assinatura do Termo de Ativação Técnica será
suprida por um relatório de ativação assinado pelo Gestor da CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA PRAZOS DE SOLUÇÃO E NíVEL DE SERVIÇOS ACORDADO
8,1, A CONTRATADA compromete-se a proceder à solução dos problemas apresentados pelos bens
locados de acordo com os prazos e premissas estabelecidos no TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
SERVIÇO.
8.1.1. Entende-se por prazo de solução o período computado entre a abertura do chamado técnico
da CONTRATADA e a resolução do problema apresentado,
pela CONTRATANTE no Service Desk
inclui-se aí a substituição do equipamento defeituoso ainda que por outro sobressalente similar,
denominado back up.
8.2. Os indicadores de nível de serviço, que refletem os parâmetros de qualidade definidos no
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, serão continuamente apurados, analisados e
apresentados pela CONTRATADA à CONTRATANTE na forma de relatórios mensais e reuniões
periódicas previamente agendadas entre as partes.
8.3. No caso de descumpnmentO dos prazos de solução e desde que as justificativas apresentadas
pela CONTRATADA não sejam acatadas, a CONTRATANTE fará jus aos descontos compulsórios
fixadas nas Cláusulas 17.3 e 17.4 deste Contrato.
6
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CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Sem prejuízo das demais obrigações definidas neste Contrato, seus ADITIVOS e ANEXOS, são
obrigações da CONTRATANTE:

_________

It?90

9.1.1. Emitir TERMO DE SOUCITAÇÃO DE SERVIÇO para a locação dos equiparjntos qu8
desejar, com base nas propostas comerciais emitidas pela CONTRATADA.
9,12. Cumprir todas as premissas e obrigações definidas nos ADITIVOS e ANEXOS a este
CONTRATO, envidando os melhores esforços no sentido de viabilizar a ativação dos equipamentos
nos prazos previstos.
9.13. Disponibilizar para instalação as mídias e licenças de uso dos softwares de sua propriedade,
sempre que forem definidas no TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SE RVI ÇO , se for o caso.
9,1.4. Registrar Incidentes no Service Desk na CONTRATADA sempre que entender haver qualquer
problema de funcionamento dos equipamentos, nos termos descritos nos ANEXOS e ADITIVOS
deste CONTRATO.
9.13. Pagar pontualmente as faturas mensais emitidas pela CONTRATADA.
9.1.6. Qualquer alteração de endereço da CONTRATANTE e do local de entrega dos equipamentos
deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATADA através de notificação escrita, isentando-se
a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pelo envio equivocado de correspondência,
cobranças ou equipamentos, até a efetiva comunicação do novo endereço. Antes do recebimento da
notificação, a CONTRATANTE responde pela mora a que deu causa, aí incluído, mas não limitado ao
envio de nota fiscal e fatura ao endereço pretérito, não configurando o novo envio como novação
do prazo para pagamento.
9.1.7. Indicar e manter atualizada 'Relação dos locais de entrega" contendo os endereços fiscais
para envio de cada equipamento, que será incorporada a este CONTRATO como ANEXO, podendo
ser alterado em comum acordo entre as PARTES. Tal relação deve incluir, pelo menos, razão
7
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social, CNP), Inscrição Estadual, endereço completo, pessoa para contato, e-mail e telefone
de cada um dos locais de entrega.
a enviar equipamentos e partes,
9.1.9.1. A CONTRATANTE autoriza expressamente a CONTRATADA
OBJETO deste CONTRATO, para todos os locais de instalação definidos na forma acima.

UF14—

a

399

CONTRATANTE que Un
9.1.9.2. A CONTRATADA não entregará bens em localidades da
fiscalmente regulares perante a Receita Federal e Estadual, Nos casos de solicitação, pIa
CONTRATANTE, de equipamentos para localidades fiscalmente irregulares, impossibilitando à
CONTRATADA a entregar os bens, estará a CONTRATADA automaticamente autorizada a iniciar o
faturamento dos equipamentos solicitados.

9.1.10. Solicitar

à CONTRATADA a alteração do local original de entrega do equipamento

(remanejamento), cujas bases para movimentação serão definidas pelas Partes à época da
solicitação. Os remanejamentos efetuados sem o conhecimento da CONTRATADA eximirá desta a
responsabilidade por inventário dos mesmos, caso tal serviço seja contratado.

911.11. Emitir todos os documentos fiscais necessários ao fiel cumprimento deste CONTRATO, tais
como, mas não limitados a, notas fiscais de remessa em devolução de equipamentos, peças ou
partes para reposição ou substituição em garantia, e demais documentos considerados obrigatórios
de qualquer responsabilidade pela omissão no dever
pela legislação, isentando a CONTRATADA
acima
CONTRATANTE deverá obter
9.111.1. Caso seja dispensada da emissão de documentos fiscais, a
junto à Administração Fazendária documento necessário para o regular cumprimento de tais
obrigações fiscais.
9.2. Após a entrega dos equipamentos acordados no TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO,
será a única e exclusiva responsável pela integridade física,
nos locais designados, a CONTRATANTE
conservação e guarda dos equipamentos, mesmo que ainda não ativados, podendo optar, a seu
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e às suas expensas, pela contratação de seguro de danos materiais no qual figure a
critério
CONTRATADA como beneficiária.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Sem prejuízo das demais obrigações definidas neste Contrato, seus ADITIVOS e AOS,
1

obrigações cia CONTRATADA:
TERMOS
10.1.1. Disponibilizar OS equipamentos solicitados pela CONTRANTE através dos
desde que a CONTRATANTE encontre-Se adimplente com relação a
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO,
todas as obrigações deste CONTRATO.
10.12 Salvo se explicitamente definido em contrário aos ADiTIVOS e ANEXOS específicos, prover
u--.
garantia de tunc,onameo
CONTRATANTE, incluídas despesas de manutenção, substituição e reparo dos equipamentos,
inclusive peças, dísponibilizafldO também recursos para atendimento de chamados e suporte por
telefone e pela Internet.
ficará isenta da responsabilidade de garantia de funcionamento
definidas no item 11
quando os problemas forem gerados por uma das condições de exceção
10.1.2.1. A CONTRATADA

deste contrato.
conforme mecanismo definido
10.1.3. Realizar e apresentar mensalmente o processo de medição,
neste CONTRATO, seus ADITIVOS e ANEXOS.
10,1,4. Disponibilizar pessoal especializado para atendimento da CONTRATANTE, que poderá estar
desde que assim pactuado entre as PARTES.
alocado nas dependências da CONTRATANTE,
10.1.4.1. Os profissionais da CONTRATADA, bem como seus prepostOS quando estiverem nas
cumprirão com todas as normas e regulamentos estabelecidos pela
Instalações da CONTRATANTE,
para seus empregados e demais terceiros, tais como e não se esgotando com os
CONTRATANTE
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CONTRATO DE LOCAÇ ÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
seguintes exemplos: segurança interna, normas ambientais, normas comportamentaiS e de acesso a
instalações e de utilização de recursos.
10.1.4.2. A CONTRATADA será responsável pela garantia de funcionamento dos bens e as
respectivas condições de fornecimento negociadas, independentemente se executado

01
empregados ou por eventuais sub-contratados.

10.1.4.3. Desta

relação não resultará qualquer subordinação, habitualidade e/ou exclusividade entref

os profissionais disponibilizados e a CONTRATANTE.
salário do pessoal disponibilizadO e todos os encargos sociais,
10.14,4 . O pagamento do
trabalhistas, previdenciános, assistenciais, securitários e sindicais, aí incluídos horas extras diurnas
e/ou noturnas, vale transporte, vale refeição e outros, são de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA, a quem competirá ainda o controle de freqüência e horário dos empregados.

10.1.4.5. A CONTRATADA declara expressamente que é a única e exclusiva responsável, em
qualquer esfera, pelas obrigações oriundas da relação estabelecida com o pessoal disponibiliZado,
inclusive com relação a eventuais acidentes de trabalho, reconhecendo expressamente que, em
hipótese alguma, se estabelecerá qualquer vínculo empregatíCiO, de forma direta ou indireta, ainda
que sob a alegação de solidariedade ou subsidiariedade, entre os seus empregados ou prepostos e
a CONTRATANTE, comprometendo-Se a CONTRATADA em diligenciar no sentido da exclusão da
CONTRATANTE em qualquer procedimento judicial ou extrajudicial referente a eventual reclamação
por direitos trabalhistas, referentes ao OBJETO deste CONTRATO.

10.2. Salvo se explicitamente definido em contrário nos ADITIVOS e ANEXOS específicos, as
(três por cento) sobre todo o volume de equipamentos
operações de IMAC-D, até o limite de 3%
TERNOS DE SOLICITAÇAO DE SERVIÇO celebrados
contratados, computando-se aí todos os
sem qualquer ânus à CONTRATANTE,
até a data da solicitação, serão realizadas pela CONTRATADA
desde que feitas em horário comercial. A partir do limite mencionado ou caso as operações sejam
realizadas fora do horário comercial, os custos serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

lo

Arklok- Equipamentos de informática LTDA.
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail : arklokarSl9i.00mflí
www.arklok.com.br

lAt

$ arkkk
CONTRATO DE LOCAÇ ÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
10.2.1. Por IMAC/D entende-se;
,.1,1.InStaIaÇãO - consiste na reinstalação do Ponto Informatizad o
movimentação ou mudança de usuário;

já efetivado, motivada por
1RL Pt

10.2.12. Movimentação - consiste no transporte do Ponto Informatizado já efetiv8b para9(
o
outro local, desde que situado na mesma planta da CONTRATANTE em que se encontrva
original a ser movimentado. Considera-se PLANTA o endereço original de entrega do bem;
10.2.1.3. Adição - consiste na instalação de novo hardware ou novo software em um Ponto
Informatizado já efetivado;
10.2.1,4, Configuração - consiste no ajuste da Imagem de Software e repasse do Check List de
um Ponto Informatizado já efetivado que fora movimentado ou que teve seu usuário mudado;
10.2.1.5. Desmobilização -

consiste na desirtstalação de hardware ou software de um Ponto

Informatizado já efetivado,
10.2.2. Nos casos de movimentação de bens dentro do limite estabelecido na Cláusula 10.2 para
localidade diversa, fora da planta em que se encontrava o ponto original a ser movimentado, os
custos de transporte, frete e emissão dos documentos Fiscais necessários serão de responsabilidade
da CONTRATANTE.
10.2.3. As partes concordam que o limite mensal definido na Cláusula 10.2 não é cumulativo e não
gera crédito à CONTRATANTE para o mês subseqüente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE EXCEÇÃO
11.1. Salvo se explicitamente definido em contrário, as seguintes condições desobrigam a
CONTRATADA da responsabilidade de garantia de funcionamento dos equipamentos:
11
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11.1.1. Problemas e/ou danos gerados pela má utilização, negligência ou acidentes nos
equipamentos causados pelo pessoal da CONTRATANTE;

11.1.2.

Problemas e/ou danos gerados por modificações nos equipamentos, realizadas pela
1 K1^w E[
75401 ^1U

CONTRATANTE ou pessoal por esta autorizado, sem anuência da CONTRATADA;
Int

403

11,13. Problemas e/ou danos gerados por manutenção imprópria dos
CONTRATANTE;
11.1.4. Problemas e/ou danos gerados por infraestrutura inadequada, inclusive problemas físicos,
elétricos ou de descarga elétrica na rede provida pela CONTRATANTE.

11.1.5.

Roubo, furto ou qualquer outra forma de subtração ilícita acontecida dentro do

estabelecimento da CONTRANTE, respondendo a CONTRATANTE inclusive pelos fatos ocorridos

dentro do estabelecime nto de terceiro por ela indicado para entrega dos bens.
11,2.

Caso as condições de exceção impliquem subtração, destruição, inutilização ou estrago de

EQUIPAMENTOS, a CONTRATANTE indenizará a CONTRATADA pelo valor do bem aplicada
depreciação de 20% (vinte por cento) ao ano, garantido à CONTRATADA o pagamento mínimo de
20% (vinte por cento) sobre o valor cotado.
11.21. Será considerado como valor cio bem aquele constante na Nota Fiscal de Simples Remessa
para Locação.
11.2.2. A indenização acima se dará por meio de pagamento de Nota de Débito emitida pela
CONTRATADA à CONTRATANTE em até 10 (dez) dias contados da constatação da inutilização.

11,2.3. A CONTRATADA fica ainda autorizada a cobrar pelos serviços de desinstalaçãO e devolução
do equipamento inutilizado conforme valor de Serviço Avulso aplicável à época.

12
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11.3. Caso as condições de exceção impliquem subtração, destruição, inutilização ou estrago de
PEÇAS,

a CONTRATANTE indenizará a CONTRATADA pelo valor de mercado da peça nova.

11.3.1. O valor de mercado deverá ser definido em comum acordo entre as PARTES, havendo
preferência para aquisição junto aos fornecedores já credenciados perante a CONTRAT
404
/_
11.3.2. A indenização acima se dará por meio de pagamento a Nota de Débito e 0iitida~4
CONTRATADA à CONTRATANTE em até 10 (dez) dias contados da constatação do defeito.
113.3 A CONTRATADA fica ainda autorizada a cobrar pelos serviços de desinstatação e devolução
da peça inutilizada conforme valor de Serviço Avulso aplicável à época.
Nos casos de incompatibilidade ou inexistência de peças no mercado que permitam a
11.3.4 .
substituição e funcionamento do equipamento à qual pertenciam, a CONTRATANTE indenizará a
CONTRATADA pelo valor do equipamento, observadas as regras contidas na Cláusula 11.2 acima.
11.4. No caso de roubo, furto ou qualquer outra forma de subtração ilícita acontecida dentro do
estabelecimento da CONTRANTE, esta se obriga a enviar à CONTRATADA comunicação escrita do
ocorrido juntamente com o Boletim de Ocorrência correspondente, original ou cópia autenticada,
em até 30 (trinta) dias do fato.
11.5. O pagamento da fatura mensal relativa ao aluguel dos bens subtraídos apenas será suspensa
após a quitação integral do débito e regularização fiscal da devolução pela CONTRATANTE.
11.6. A substituição dos equipamentos subtraídos dependerá de nova negociação entre as Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DEVOLUÇÃO DOS BENS
ANEXOS específicos, findo o
12.1. Salvo se expressamente disposto em contrário em ADITIVOS OU
e não tendo sido pactuada
prazo contratado previsto no TERMO DE SOLICUAÇÃO DE SERVIÇO
sua extensão ou a renovação do CONTRATO, obriga-se a CONTRATANTE a disponibilizar os bens do
13
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TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

flO prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,

contadas a partir da zero hora do dia subseqüente ao seu vencimento ou à sua rescisão, para que a
CONTRATADA promova sua retirada.

12.2. A CONTRATANTE envidará seus melhores esforços para que o processo se d

10
4 05

forma e no menor tempo possível, incluindo:

a)

C1

Facilitar o acesso do pessoal da CONTRATADA às suas dependências.

Nomear pessoal para acompanhamento dos ser-viços de remoção.
b)
por meio da
e) Tomar ciência de eventuais estragos ou falta de partes, peças ou conjuntos,
assinatura do Termo de Vistoria.
123. Caso a disponibiliZaçãO dos equipamentos não seja providenciada no prazo estabelecido, fica
a CONTRATANTE obrigada ao pagamento referente ao período que exceder ao prazo contratual e
das eventuais despesas de deslocamento, frete e/ou serviços para desativações já despendidas pela
pra-rata die sobre o
CONTRATADA para recolhimento dos bens. As fraç6es de dias serão calculadas
valor mensal do

TERMO DE SOLICITAÇÃ O DE SERVIÇO.

12.4. Caso haja necessidade de Notificação Extrajudicial ou Ação Judicial para cumprimento da
obrigação de devolução de equipamentos, a CONTRATANTE arcará com os custos da notificação,
todos os ônus do processo judicial e com as despesas despendidas pela CONTRATADA com
COM
honorários advocatíCíos, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

12.4.1. Nos casos acima, a CONTRATADA ficará também desobrigada da remoção dos
equipamentos, devendo a CONTRATANTE arcar com custos de embalagem, movimentação,
transporte e envio dos bens à sede da CONTRATADA.

TERMO DE 5oucrrAçAo DE SERVIÇO sem mudança dos
12.5. No caso de renovação do
TERMO DE
OBJETOS, a devolução passará a ser devida ao final do prazo firmado no
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

renovado.
14
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.---.-com substituição dos
12.6. No caso de renovação do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
toda e qualquer despesa referente à
equipamentos, correrá por conta da CONTRATADA
embalagem, movimentação e transporte para a retirada dos equipamentos e substituição pelos
renovada, salvo se pactuado de forma
bens do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO,
1 TUML
diferente entre as partes.
406
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PAGAMENTO
13.1. As PARTES pactuam que a primeira parcela será efetuada 05 (cinco) dias após a assinatura
do relatório de ativação técnica e as demais de 30(trinta) em 30 (trinta) dias da data do aceite,
segundo medição realizada referente ao mês anterior.
1.2. A CONTRATADA emitirá, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência ao vencimento,
a nota fiscal e fatura contra a CONTRATANTE, acompanhada de um relatório consolidado da
medição realizada, com vencimento para o dia pactuado.
13.3. O pagamento será efetuado por meio de boleto bancário.
13.4. O não pagamento das faturas mensais nas datas de vencimento, desde que por
acarretará incidência de multas e penalidades conforme
responsabilidade da CONTRATANTE,
disposições definidas na Cláusula 16 deste CONTRATO.
13.5. É facultada à CONTRATANTE a antecipação de pagamento das parcelas mensais dos
TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, com um desconto cuja taxa será equivalente a 90%
(noventa por cento) do CDI vigente à época, por fração de 30 (trinta) dias, capitalizada sob
regime de capitalização composta.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- REAJUSTE
será
14.1. O valor mensal contratado em cada TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
reajustado após cada período de 12 (doze) meses, ou em periodicidade menor que vier a ser
15
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permitida por lei, ou em caso desta silenciar, em periodicídade mensal, contados a
DE ASSINATURA

partir da DATA

do referido TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO.

cálculo da atualização será utilizada a variação acumulada do IGP-M - Índice Geral de
14.2. Para
I El
1p12~ 501:WA
Preços - Mercado, apurado pela Fundação Getúlio Vargas.
LN

407

143. Caso o IGP-M seja descontinuado por qualquer motivo, será adotado como substituto o
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor, apurado pelo IBGE e, na falta deste, o índice que
oficialmente a substitui-]o
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TRIBUTOS
15,1, Cada uma das PARTES será responsável pelo pagamento de tributos incidentes sobre sus
respectivas atividades e receitas, na forma que a lei determinar, comprometendo-se a PARTE
responsá vel a manter a outra livre e isenta de quaisquer responsabilidades, demandas e ações de
qualquer natureza.
Novos tributos e taxas, ou alterações nas alíquotaS vigentes, serão incorporados
automaticamente aos valores originais, a partir da data de sua efetiva entrada em vigor, bastando a
15.2.

apresentação do suporte legal comprobatório.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA- GARANTIA
16.1. Assina também o presente CONTRATO na qualidade de FIADOR /
ca devidamente caracterizada no quadro abaixo, responsável (solidário(s) com
pagador, a pessoa fís i
pelo integral cumprimento de todas as obrigações de pagar aqui estipuladas, nos
a CONTRATANTE,
termos do art. 818 e segs. do Novo Código Civil Brasileiro, com expressa renúncia dos benefícios
instítuídos através dos artigos 827, 835, 837,838 e 839, também do Novo Código Civil.
garantidor e principal
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PENALIDADES
17.1. O não pagamento da Fatura até a data do seu vencimento sujeitará a CONTRATANTE,
independentemente de qualquer aviso, sem prejuízo das exiqibilidades pecuniárias cabíveis, à
ap l icação das seguintes penalidades:

408

17.1.2. 2% (dois por cento) de multa sobre o débito original;

17.13. Juros moratóriOs de 1% (um por cento) ao mês, sobre o débito original, calculados

pro rata

d/,-até a efetiva liquidação do débito total;
171,4, Atualização dos valores em atraso conforme a Cláusula Décima Terceira deste Contrato;

17.1,5.

Suspensão da garantia de funcionamento, aí se incluindo os prazo de solução

encontra-Se inadimplente, após o 70
CONTRATANTE
acordados, com relação aos bens em que a
atraso no pagamento da Fatura correspondente, contado da data do seu
(sétimo) dia de

vencimento, a exclusivo critério da CONTRATADA. O restabelecimento dos SERVIÇOS, em até 24
(vinte e quatro) horas, fica condicionado à confirmação do pagamento do valor integral da Fatura
em

atraso, com acréscimo dos encargos moratáriOs estabelecidos nesta Cláusula

de TODOS os bens, e conseqüente devolução dos mesmos, e
17.1,6. Cancelamento da lo cação
rescisão do presente Contrato, a critério da CONTRATADA, caso a línadimplência por parte da
não seja sanada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de vencimento da
CONTRATANTE

Fatura, sem prejuízo da cobrança da multa prevista na Cláusula 18.3 deste Contrato.

17.2. A violação da responsabilidade de emissão dos documentos fiscais necessários ao fiel
deste contrato, indusive as obrigações previstas no item 9.1.11, sujeitará a
cumprimen to
CONTRATANTE ao pagamento de multa equivalente a 30% (trinta por cento) da soma dos valores
unitários mensais cobrados por cada equipamento objeto da violação.
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17.3. No caso de descumprimefltO dos prazos de solução definidos no(s) Termos(s) de Solicitação
120 (cento e vinte horas) corridas de paralisação, a
de Serviço, até o limite de
CONTRATADA concederá descontos compulsórios sobre os valores mensais devidos pela
CONTRATANTE, desde que cada atraso dure por um período de tempo contínuo superior a 1 (uma)
TL

hora, contada a partir do fim do prazo de solução acordado entre as partes.

EL

409

17.3.1. Os descontos serão calculados de acordo com a seguinte fórmula:

VD xVM
720
Onde
VD = Valor do desconto.
VM Valor mensal do equipamento paralisado.
n Quantidade de unidades de períodos inteiros de 1 hora paralisada.
720 Total de períodos de 1 hora no período mensal da locação, considerando um mês igual a
30 dias.
17.3,2. Para fins de cálculo da quantidade de unidades de períodos inteiros de 1 (uma) hora
mencionada no item acima, considerar-seá, como período inteiro de 1 (uma) hora, o período de
a 15 (quinze) minutos, ainda que não atinja um período inteiro de
atraso que seja igual ou superior
exceto no caso do primeiro período, que será contado a partir da 1a hora inteira.
1 (uma) hora,

17.3.4. Não serão

concedidos descontos compulsórios na ocorrência das condições de exceção

descritas na Cláusula Décima deste Contrato.
17.3.4. O valor dos descontos compulsórios será creditado à CONTRATANTE na Fatura do mês
subseqüente ao mês em que foi verificado o fato que deu origem a esses descontos, sendo que tal
crédito será efetuado com base no preço vigente no mês do descumprimefltO.
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CONTRATO DE LOCAÇ ÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
17.4. A partir de 120 (cento e vinte) horas corridas de paralisação,

a CONTRATANTE fará

jus a desconto equivalente á totalidade do valor mensal do equipamento paralisado, no se
aplicando o desconto previsto na Cláusula 18.3.
17.5. As Partes acordam, desde já, que a concessão dos descontos compulsórios, na
determinada, possui caráter compensatório, caracterizando-se como a única 4 exdui 0
responsabilidade da CONTRATADA face à CONTRATANTE em relação ao descumPr6etDU_)
prazos de solução.
17.6. As PARTES concordam que é expressamente vedada a contratação, por uma Parte, de
empregados, prepostos ou terceirízados da outra Parte, sob pena de incidência de multa no
valor mensal deste Contrato, ressalvados os casos de autorização
montante de 10 (dez) vezes o
escrita pela outra Parte.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RESCISÃO £ DENÚNCIA

TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
18.1. O presente Contrato (ou qualquer dos
contratados) poderá ser denunciado unilateralmente, na forma abaixo determinada:
18.1.1. Pela CONTRATANTE, antes de expirado o prazo de vigência definido no(s) respectivo(s)
CONTRATADA
TERMO(S) DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, mediante notificação, por escrito, à
pelo menos, 60 (sessenta) dias de antecedência da data prevista para o seu encerramento,
COM,
sem prejuízo do pagamento da multa definida no item 18.3.
18.1.2. Por qualquer das Partes, no caso não cumprimento ou infração de quaisquer cláusulas ou
condições deste CONTRATO, desde que a PARTE infratora seja formalmente advertida pela outra e
não corrija o problema, ou apresente razões consideradas satisfatórias, ou ainda apresente um
dias após a advertência,
plano de ação considerado adequado pelas PARTES, em até 30 (trinta)
sujeitando-Se ainda a PARTE infratora ao pagamento da multa definida no item 18,3.
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18.1.2.1. No caso de denúncia por infração da CONTRATANTE, esta Parte arcará com as despesas
de devolução e transporte dos bens locados, bem como quaisquer outras despesas advindas da
cobrança judicial ou extrajudicial dos danos causados pela infração, aí se incluindo honorários
advocatícios.

IpatkA

P) £[EJK

18.2. Sem prejuízo das hipóteses acima, o presente Contrato ainda poderá ser resaj1ido, 5&k1
prejuízo do cumprimento das obrigações e responsabilidades constantes do presente insriimerP /i
em especial, dos pagamentos e penalidades aqui previstos, mediante a ocorrência de um ou mai
dos seguintes acontecimentos:

T

18,2.1. Declaração judicial de insolvência, falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou
liquidação judicial de qualquer das Partes;
18.2.2. Atraso da CONTRATANTE nos pagamentos devidos em virtude deste Contrato por prazo
superior a 60 (sessenta) dias;
18.23, Resclso promovida pela CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou
extrajudicial, quando caracterizado o uso indevido, ilegal ou fraudulento dos bens pelo CLIENTE,
estando a CONTRATADA isenta de qualquer responsabilidade neste caso.
18.3. No caso de denúncia do Contrato, conforme itens 18.1.1 e 18.1.2, ou rescisão do Contrato,
conforme itens 18.2.1, 18.2.2 e 18.23, a Parte que pleitear a denúncia/rescisão ou Parte infratora,
conforme o caso, fica obrigada a pagar à outra, de uma só vez, imediatamente após a denúncia
e/ou á rescisão, e independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, multa compensatória
no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total de todas as parcelas vincendas relativas
ao(s) TERMOS (s) DE SOUCITAÇAO DE SERVIÇO cancelado(s)/rescindido(s).
contratado não
18.4. O cancelamento de qualquer TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
importará o cancelamento dos demais, bem como não afetará a validade do Contrato ressalvada a
hipótese expressa no ítem17.1.6.
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18.5. Após a denúncia/rescisão, a CONTRATATANTE fica obrigada a devolver todos os bens de
propriedade da CONTRATADA, conforme as condições estabelecidas na Cláusula Décima Primeira.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONFIDENCIALIDADE

TRW

19.1, As PARTES se empenham em manter sigilo referente às condições e ter Ws de-2
CONTRATO, seus Aditivos e Anexos, aí se incluindo o TERMO DE SOLTCITAÇÃO DE 5 RjÇP2
a não revelar a terceiros qualquer informação ou documento que receberem da outra PAR7
durante a execução do presente CONTRATO.
19.2. Para fins de Interpretação deste CONTRATO, seus Aditivos e Anexos, aí se incluindo TERMO
DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, as PARTES convendoflam que 'INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS" significam toda e qualquer informação, fornecida por uma PARTE à outra, por

escrito ou verbalmente, relacion ada ã execução do presente CONTRATO, incluindo, mas não se
limitando a, todos e quaisquer dados técnicos, econômicos, financeiros, e os relacionados a
produtos, serviços, fornecedores, mercados, desenvolvimento de tecnologias, invenções, processos,
projetos, softwares, funcionários, pesquisas de mercado, finanças, relatórios, arquivos, boletins,
avaliações, cálculos, opiniões, quadros, lista de clientes, lista de preços, lista de matéria-prima, lista
de custos, pertencentes à PARTE Informante, a seus representantes coligadas e associadas e que
porventura sejam reveladas, no presente ou no futuro, à PARTE Informada ou a qualquer de seus
representantes, coligadas ou associadas.
19.3. A obrigação de sigilo não se relaciona às informações que:
19.3.1. Estiverem ou se

tornarem disponíveis publicamente, desde que as PARTES não tenham

concorrido para a ocorrência de tal publicidade.
sido do conhecimento da
19.3.2. Puderem ser comprovadas através de documentação como tendo
PARTE informada antes do recebimento de qualquer informação fornecida pela PARTE informante.
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
19.3.3. Tiverem sido recebidas licitamente através de terceiros pela PARTE informada, sem restrição
à sua revelação e sem violação de obrigação de sigilo direta ou indiretamente para com a PARTE
informante.
cjmr&*"
19.34- Devam ser divulgadas por força de Lei, processo judicial ou administrativo
mandatório, desde que a PARTE que originou tal "Informação Conídendal" seja avisacas antes 41ã 3
divulgação e que a mesma seja a mais restrita possível.
19.33. Puderem ser comprovadas através de documentação como tendo sido desenvolvidas
independentemente pela PARTE informada, sem qualquer relação com as Informações
Confidenciais,
1.3,6. Sejam identificadas pela PARTE informante, de forma expressa, como não sendo mais
confidenciais ou de sua propriedade.
19.41 A PARTE informada dará conhecimen to aos seus funcionários e representantes acerca da
se por todo e qualquer
e%ístêncía e inteiro teor da presente Cláusula, responsabilizandodescumprímeflto das obrigações previstas nesta Cláusula por si e por seus empregados e
representantes, bem como por todos aqueles a quem seus empregados e representantes
indevidamente revelarem as INFORMAÇOES CONFIDENCIAIS.
19.5. A obrigação de confidencialidade estabelecida nesta Cláusula persistirá vinculando as PARTES
anos contados da data do efetivo término do CONTRATO,
contratantes pelo período de 05 (cinco)
independentemente da sua causa.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
20,1. Nenhuma PARTE, à exceção das ressalvas expressamente feitas neste CONTRATO, será
considerada responsável nas relações com a outra por faltas ou atrasos na execução de qualquer
obrigação aqui avençada, pelo período e na medida em que tal falta ou atraso seja advindo de caso
fortuito, força maior ou culpa exclusiva da outra PARTE.
22
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20.2. Entende-Se como caso fortuito ou de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir, conforme previsto no artigo 393 do Código Civil.
20.3. A rescisão advinda de caso fortuito ou de força maior não implica qualquer penalidade às
PARTES, ficando a CONTRATANTE, todavia, obrigada ao pagamento pelos aluguéis já
414
faturados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONDIÇÔES GERAIS
21.1. Este acordo não representa, e de forma alguma implica:
21.1. 1.. Formação de sociedade ou associação entre as PARTES.

21.1.2. Autorização para qualquer das PARTES atuarem como agente ou representante da outra.
21.2. O não exercício de qualquer direito
constituirá renúncia de tal direito.

decorrente deste CONTRATO por qualquer PARTE não

mudança, alteração ou aditivo de qualquer disposição deste CONTRATO terá efeito,

213. Nenhuma
salvo se efetuada por escrito e assinada pelas PARTES e por duas testemunhas.

21.4. Nenhuma PARTE poderá ceder ou transferir os seus direitos ou obrigações decorrentes deste,
ou posição jurídica assumida neste CONTRATO, sem o prévio e expresso consentimento por escrito
da outra PARTE.
21.5, Este CONTRATO será regido pela legislação brasileira, sendo que, na eventualidade de alguma
de suas disposições serem consideradas inválidas, tal invalidade não afetará qualquer outra
dispo5ição cuja eficácia não tenha sido questionada.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA — CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE
22.1. Declara a CONTRATANTE ter recebido da CONTRATADA, através de seu representante, todas
as explicações relativas à transação ora formalizada, tendo lido, compreendido e aceitado

a

todas as CLÁUSULAS e condições deste CONTRATO, após ampla análise
integralment e

415
dos termos nele constantes.
22.2. As Partes declaram que assinam este Contrato seus representantes regularmente constituídos,
responsabilizando-se integralmente pelos atos daqueles que, destituídos de poderes d
repreentaÇ O , fraudulentament e assinem o presente instrumento.
A CONTRATADA dedara que os eventuais softwares por ela disponibilizados juntamente com
havendo qualquer violação a direitos autorais dos
os bens locados são devidamente licenciados, flO
22.3.

fabricante5 e fornecedores.
22,4. A CONTRATANTE,

por sua vez, dedara-se exclusiva e inteiramente responsável por qualquer

ato que atente contra direitos autorais advindos de instalação de programas de computadores sem
respondendo, inclusive, por eventuais multas ou
a prévia e expressa anuência da CONTRATADA,
CONTRATADA pelas
apreensões realizadas, situações em que ficará obrigada a indenizar a
penalidades impostas.
22.5. A violação do dever expresso no item 22.4 autoriza a rescisão de pleno direito deste Contrato
por iniciativa da CONTRATADA, incidente, além do ressarcimento pelas penalidades sofridas, a
multa prevista no item 18,3 deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FORO
para dirimir quaisquer pendêndas decorrentes
23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo
do presente instrumento de CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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E por estarem justos e contratados, assinam este instrumento em duas vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo identificadas que a tudo assistiram.

TLEUFIlIRrZIR El

São Paulo, 16 de Outubro 42O13.416
1

:/

CONTRATANTE PARTIDO TRAflALHISTA NACIONAL

CONT TAALOKEQUIPAMEOSDE INFORMÁTICA LTDA.

Testemunhas.

-

Nome: f(KXvW

Nome: Andrea SeBan

í>t

Leite

CPF: 85,153.51870
25
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A33N271 029415888008
27110/2014 10:44:31
EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2014

10:44:31
0001

- BANCO DO BRASIL -

119301193
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
CONTA:
AGENCIA: 1193-2

21.810-3
1WL 51y30R EL

BANCO BRADESCO S.A.

Fa

2 3790313019 5 271543142 5 3012122205 162 300008158001
102.801
NR. DOCUMENTO
28/10/2014
DATA DO PAGAMENTO
1.580,01
VALOR DO DOCUMENTO
1.580,01
VALOR COBRADO

417

Pagamento agendado.
quitacao efetiva desse debito dependera da
istencia de saldo na sua conta-corrente as
.3:45h da data escolhida para pagamento.
o comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitaÇaO.
Assinada por

2711012014 10:30:40
2711012014 10:44:31

15474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

https:I/aapj .bb.com.br/aapj/hOfl1e.bb?tOke flS

S

8

aOel dad005f94a809c5

111

[bb.com .brl

2À0/1'4

Paoamentos com código de barras

Cliente
Opção para pagamento
Agência
Conta corrente

A33K270958321466020
27110/2014 10:30:40

Débito em conta corrente
1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado

BANCO BRADESCO S.A.
23790.31301 95271.543142 53012.122205 1 62300000158001
28/10/2014
1.580,01
0,00
0,00
0,00
EEf3Y4 o,00
/1 0,01

418

1

1

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 285358517.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

htts://aa.bb.com.br/aaI/nocia.bb?tokenSessao 130defdf83cee3c4e90244c15cfcOc8&codMeflus6125,6126,61 74&codNoticia 16819
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ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AVENIDA
GUPÊ, 10201 - JD. BELVAL - BARUERIISP
Recibo do Sacado
Cedente

ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI EPP CNPJ: 10.489.71310001-14

Agência/Código Cedente

Número do Documento

Sacado
1Quantidade

1(x)

28110/2014
Nosso Número

09/52715431453-P

80260

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Espécie

Vencimento

0313-110121222-2

Valor

R$

(=) Valor do Documento

(-) Desconto

1.580,01
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

F419(

Autenticação Mecânica
Mecânica

Corte Aqui

Bradesco 1237-21
Local de Pagamento

23790.31301 95271.543142 53012.122205 1 62300000158001

Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO

Vencimento
28/10/2014

Cedente
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ELRELI - EPP CNPJ: 10.489.71310001-14
Data Processamento
Aceite
Espécie Doe.
Número do Documento
Data Documento
1511012014
N
DS
80260
1511012014
1
(x) Valor
Espécie Quantidade
Carteira
CIP
Uso do Banco
09
8650
1 R$
1 000 1
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$31,60 e Juros de R$0,53 ao Dia

Agência/Código Cedente
0313-1/0121222-2
Nosso Número
09152715431453-P
(=) Valor do Documento
1.580,01
(-) Desconto
(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER 615 JARDIM PEREIRA LEITE
Sacador/Avalista

CNPJ: 01.248.36210001-69
SÃO PAULO SP 02712-070
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

1•

ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELIEPP
CNPJ: 10.489.712/0001-14
INSCR. ESTADUAL 206269519.117
E-mail: finarlcelro@arklOk com.br
Fone: (11) 4619-8810
AVENIDA GUPÊ-10201-JD
Cep 06422-120

rkl o k
a
INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CNPJ / CPF
SOCIAL
01.248.362/0001-69

NOME RAZÃO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL

ENDEREÇO
SRTVS, 701
FONE / FAX
(11) 3488-9400

MUNICtPIO
BRASÍUA

VALOR
R$ 1 580,01

1

BANCO

VENCIMENTO

Banco Bradesco 9/A

2811012014

70340-000

UFINSCR ESTADUAL
ISENTO
DF
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
CLÁUSULA PRIMEIRA - PARTES
pessoa jurídica de direito privado,
i.i. Como CONTRATANTE, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL,
estabelecida na ST
inscrita no CNPJ sob o n° 01.248.362/000169, Inscrição Estadual n° Isenta,
Brasília/DF.
SRNS, 701 Bloco 01 Sala 422— Asa Sul - Cep: 703-000, na cidade de
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pessoa jurícca dec
ARKLOKEQU1PAMTOS DE INFORMÁTICA LTDA,
1.2. Como CONTRATADA,
10.489.7131000114, Inscrição Estadual n°
direito privado, inscrita no CNP) sob o n o
206.269,519.117, estabelecida na Avenida Gupê, 10.201 CEP 06422-120. Barueri/SP.

/

1.3. As PARTES supra nomeadas e qualificadas neste ato, representadas na forma dos seus respectivos
atos constitutivos, celebram o presente CONTRATO, observadas as CLÁUSULAS e condições aqui
pactuadas.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO
a locação à CONTRATANTE de equipamentos de informática,
2.1. O OBJETO deste CONTRATO é
doravante denominados simplesmente
TODOS de propriedad e da CONTRATADA,
em conformidade com o descrito nos ANEXOS e ADITIVOS que fazem
equipamentos ou bens,
parte integrante e inseparável deste instrumento e que são revestidos dos requisitos previstos no
art. 565, inciso II, do Código de Processo Civil brasileiro.
2.1.1. A CONTRATANTE assume toda a responsabilidade, na qualidade de locatária, pela guarda dos
equipamentos de propriedade da CONTRATADA instalados nas localidades designadas pela
CONTRATANTE, obrigando-se por si, seus empregados e eventuais terceiros, a tomar os devidos
cuidados na preservação dos equipamentos referidos, sendo certo que a CONTRATANTE será
responsabilizada por quaisquer danos e extravios, nos termos da Cláusula Décima deste Contrato.

2.2. Desde que especificamente definido nos ANEXOS e ADITIVOS e que integram este
CONTRATO, será responsabilidade da CONTRATADA acobertar os equipamentos locados com
1
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Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail :
www.arkIok.c0m
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indicadores de nível de serviço pactuados entre as
garantia de funcionamento, segundo
para correção de eventuais problemas que
PARTES, que podem incluir prazos de solução
prejudiquem a funcionalidade dos equipamentos. Tais indicadores deverão estar explicitamente
_________
definidos nos ANEXOS E ADITIVOS que integram este CONTRATO.
1 TL fl}3
2.3. Quaisquer serviços porventura pactuados entre as partes que não estejam estritimente
deverão ser objeto nova,
associados aos escopos de locação e garantia de funcionamento,
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negociação entre as Partes.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO
3.1. O presente instrumento terá duração de acordo com os prazos definidos em seus ANEXOS e
ADITIVOS, podendo ser renovado por meio de acordo escrito entre as PARTES.
3.2. Cada locação, se contratada por prazo determinado, será automaticamente renovada por
, a menos que a CONTRATANTE notifique à CONTRATADA, por escrito,
períodos iguais e sucess ivos
sua intenção de cancelar o CONTRATO, ANEXO OU ADITIVO, com antecedência mínima de 30
(Trinta) dias da data prevista para o término de sua vigência.
CLÁUSULA QUARTA - VALOR MENSAL
4,1. A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA a quantia apurada através de
sempre em conformidade com os ANEXOS E ADITIVOS deste CONTRATO.
medição,
CLÁUSULA QUINTA - ESTRUTURA DO CONTRATO
Contrato, e
5.1. Este documento é o CONTRATO PRINCIPAL, genericamente denominado de
define as regras e diretrizes gerais para todos os equipamentos de propriedade da CONTRATADA
locados à CONTRATANTE.
5.2. As especificidades e detalhamentOs necessários para cumprimento do OBJETO deste
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, documento que
CONTRATO são definidos em
Arklok- Equipamentos de Informática LTDA.
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail :
www. a rkl o k.corn b r
/
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estabelece regras, definições, obrigações adicionais e condições para a operação pactuada,
podendo incluir também os indicadores de nível de serviço, o cronograma de implantação e outras
diretrizes.
,IL
IR5LMI SUPtR2

JADA 23
integralmente aprovados pela CONTRATANTE, podendo ser estabelecidos entre as F I ARTES a
qualquer tempo. Quando devidamente formalizados, são reconhecidos como =11 IVU

5.2.1. Os TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO são emitidos pela CO

CONTRATUAL, fazendo parte integrante e inseparável deste CONTRATO.
5.2.2. Um único CONTRATO pode ter diversos TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO com o
objetivo de detalhar especificidades relevantes a diferentes linhas de equipamentos, ficando
acordado que as disposições de cada TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO referem-se tãosomente aos equipamentos por ele abrangidos.
5.3. A inclusão de equipamentos a este contrato deve ser realizada através do TERMO DE
SOUC1TAÇÃO DE SERVIÇO, documento emitido pela CONTRATANTE para a CONTRATADA, a
qualquer tempo, e que é reconhecido pelas partes como ADITIVO CONTRATUAL, fazendo parte
integrante e inseparável deste CONTRATO.
5.3.1. Um TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO deve conter, no mínimo, as seguintes
informações;
a) Número oficial sequencial de controle criado pela CONTRATANTE.
b) Número do CONTRATO firmado entre as PARTES.
c) Data da solicitação.
d) Número da Proposta Comercial da CONTRATADA com as condições negociadas.
e) Quantidade de equipamentos desejados.
f) Tipo e modelo dos equipamentos.
g) Especificação técnica das imagens de software, com detalhamento daqueles que são de
propriedade da CONTRATANTE, se for o caso.
h) Prazo desejado, considerado entre a ativação e a retirada dos equipamentos.
3
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i) Valores unitários dos equipamentos (e também insumos, se for o caso), com subtotais e total
geral do Termo de Solicitação.
j) Local da instalação dos equipamentos.
k) Outras informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE.

1L4tAL Pt Et

1) Demais informações explícitadas nos ANEXOS e ADITIVOS a este contrato.

5.3.2. Um

424

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO será considerado válido pelas FRH

acobertada por proposta comercial da CONTRATADA, dentro do prazo de validade da proposta.

CLÁUSULA SEXTA - GESTORES DO CONTRATO
6.1. Em até 15 (quinze) dias após assinatura deste CONTRATO, cada PARTE deve formalizar à
outra qual será seu gestor do contrato, incluindo endereço, telefone e correio eletrônico, mantendo
tais informações atualizadas enquanto este CONTRATO estiver vigente.

6.2. Os

gestores cio contrato

devem centralizar as comunicações, dirimir dúvidas e promover as

ações necessárias para o bom andamento das obrigações pactuadas.

6,3. Declara a CONTRATANTE que o Gestor por ela designado tem poderes para assinar o Relatório
de Ativação Técnica definido na Cláusula 7.2.1 e, portanto, para autorizar o início do faturamento
referente aos bens ativados por meio do Termo assinado.

CLÁUSULA SÉTIMA - MEDIÇÃO
7.1.

Medição é o cálculo do valor a ser pago mensalmente pelo CONTRATANTE à

CONTRADA,

considerando:

dos equipamentos ativos no mês da medição. Os valores são calculados com
que lhe deram origem, incluindo
base no valor dos TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

7.1.1. O valor

reajustes, quando houver.

4
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7.1.1.1. Equipamentos ativados no mês da medição terão seu valor calculado pra rata clie, ou seja,
no mês de sua ativação, cada equipamento terá seu valor calculado a partir do dia em que foram
ativados, sendo certo que tal, cada mês, para efeito de cálculo, terá sempre a duração de 30
(trinta) dias.
425
7.1.2. Demais valores e ajustes pactuados entre as partes.
7.2. Entende-se por equipamentos ativos os equipamentos que passaram pelo processo de
ativação, e que ainda não foram desativados.
7.2.1. Entende-se por ativação do equipamento a conclusão do processo que estiver
expressamente definido nos ADITIVOS e ANEXOS que lhe deram origem, podendo incluir a
aprovação cia funcionalidade do equipamento pelo usuário final por meio da assinatura de
"Relatório de Ativação Técnica", a instalação do equipamento ou mesmo sua simples
disponibilização nas instalações da CONTRATADA.
7.2,1.1. A CONTRATANTE poderá solicitar a ativação dos equipamentos até o prazo máximo de 30
(trinta) dias contados da entrega dos bens. A partir do prazo mencionado, os equipamentos serão
automaticamente considerados ativados e serão faturados os valores mensais, obedecidos os
procedimentos expressos na Cláusula 7.4.
7.2.1.2. As condições e responsabilidades das PARTES sobre operação de transporte,
desembalagem, movimentação e instalação dos equipamentos estão definidas nos ANEXOS e
ADIVOS a este CONTRATO.
7.2.1.3. Na falta de uma definição explícita nos ADiTIVOS e ANEXOS que lhe deram origem, fica
entendido que ativação será a simples disponibilização dos bens nas instalações da
CONTRATANTE.

5
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7.2.2. Entende-se por desativação o processo que estiver expressamente definido nos ADITIVOS e
ANEXOS que lhe deram origem, podendo incluir a simples retirada do equipamento das instalações
da CONTRATANTE, ou a realização de processos técnicos pactuados.
TL SW ELEL
7.3. Caso a CONTRATANTE não atenda aos requisitos técnicos, operacionais, de infraestrutura
6
de
Relatório
c
ons
ta
r
d
f
fazer
responsabilidade, a CONTRATADA deverá
de rede interna sob sua responsabilidade,
.
Técnica tais pendências e concederá à CONTRATANTE prazo de 05 (cinco) dias u e is para
a sua regularização. Caso, transcorrido este prazo, a CONTRATANTE não tenha atendido aos
requisitos referidos acima, estará a CONTRATADA automaticamente autorizada a iniciar o
faturamento à CONTRATANTE. Nessa hipótese, a assinatura do Termo de Ativação Técnica será
suprida por um relatório de ativação assinado pelo Gestor da CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA PRAZOS DE SOLUÇÃO E NÍVEL DE SERVIÇOS ACORDADO
8.1, A CONTRATADA compromete-se a proceder à solução dos problemas apresentados pelos bens
locados de acordo com os prazos e premissas estabelecidos no TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
SERVIÇO
8.1.1. Entende-se por prazo de solução o período computado entre a abertura do chamado técnico
pela CONTRATANTE no Se,v/ce Desk da CONTRATADA e a resolução do problema apresentado,
inclui-se aí a substituição do equipamento defeituoso ainda que por outro sobressalente similar,
denominado back up.
8.2. Os indicadores de nível de serviço, que refletem os parâmetros de qualidade definidos ç.)no
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, serão continuamente apurados, analisados e
apresentados pela CONTRATADA à CONTRATANTE na forma de relatórios mensais e reuniões
periódicas previamente agendadas entre as partes.
8:3. No caso de descumprimento dos prazos de solução e desde que as justificativas apresentadas
pela CONTRATADA não sejam acatadas, a CONTRATANTE fará jus aos descontos compulsórios
fixados nas Cláusulas 17.3 e 17.4 deste Contrato.
6
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CLÁUSULA NONA - OBRIGA ÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Sem prejuízo das demais obrigações definidas neste Contrato, seus ADITIVOS e ANEXOS, são
obrigações da CONTRATANTE:
427
9.1.1. Emitir TERMO DE SOLICITAÇAO DE SERVIÇO para a locação dos equipamntos que
desejar, com base nas propostas comerciais emitidas pela CONTRATADA.
9.12. Cumprir todas as premissas e obrigações definidas nos ADITIVOS e ANEXOS a este
CONTRATO, envidando os melhores esforços no sentido de viabilizar a ativação dos equipamentos
nos prazos previstos.
9.1.3. Disponibilizar para instalação as mídias e licenças de uso dos softwares de sua propriedade,
sempre que forem definidas no TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SER VI ÇO , se for o caso.
9.1.4, Registrar Incidentes rio Service Desk na CONTRATADA sempre que entender haver qualquer
problema de funcionamento dos equipamentos, nos termos descritos nos ANEXOS e ADITIVOS
deste CONTRATO.
9.1.5. Pagar pontualmente as faturas mensais emitidas pela CONTRATADA.
9.1.6. Qualquer alteração de endereço da CONTRATANTE e do local de entrega dos equipamentos
deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATADA através de notificação escrita, isentando-se
a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pelo envio equivocado de correspondência,
cobranças ou equipamentos, até a efetiva comunicação do novo endereço. Antes do recebimento da
notificação, a CONTRATANTE responde pela mora a que deu causa, aí incluído, mas não limitado ao
envio de nota fiscal e fatura ao endereço pretérito, não configurando o novo envio como novação
do prazo para pagamento.
9.1.7. Indicar e manter atualizada "Relação dos locais de entrega" contendo os endereços fiscais
para envio de cada equipamento, que será incorporada a este CONTRATO como ANEXO, podendo
ser alterado em comum acordo entre as PARTES. Tal relação deve incluir, pelo menos, razão
7
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social, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo, pessoa para contato, e-mail e telefone
de cada um dos locais de entrega.

9.1.9.1. A CONTRATANTE autoriza expressamente a CONTRATADA a enviar equipamen
OBJETO deste CONTRATO, para todos os locais de instalação definidos na forma acima.

9.1.9.2. A CONTRATADA não entregará bens em localidades da CONTRATANTE que não estejam
fiscalmente regulares perante a Receita Federal e Estadual, Nos casos de solicitação, pela

fi

CONTRATANTE, de equipamentos para localidades fiscalmente irregulares, impossibilitando à
CONTRATADA a entregar os bens, estará a CONTRATADA automaticamente autorizada a iniciar o
faturamento dos equipamentos solicitados.

9.1.10. Solicitar á CONTRATADA a alteração do local original de entrega do equipamento
(remanejamento), cujas bases para movimentação serão definidas pelas Partes à época da
solicitação. Os remanejamentos efetuados sem o conhecimento da CONTRATADA eximirá desta a
responsabilidade por inventário dos mesmos, caso tal serviço seja contratado.
9.1.11. Emitir todos os documentos fiscais necessários ao fiel cumprimento deste CONTRATO, tais
como, mas não limitados a, notas fiscais de remessa em devolução de equipamentos, peças ou
partes para reposição ou substituição em garantia, e demais documentos considerados obrigatórios
pela legislação, isentando a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pela omissão no dever
acima.
9.1.11.1. Caso seja dispensada da emissão de documentos fiscais, a CONTRATANTE deverá obter
junto à Administração Fazendária documento necessário para

o

regular cumprimento de tais

obrigações fiscais.

9.2. Após a entrega dos equipamentos acordados no

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO,

nos locais designados, a CONTRATANTE será a única e exclusiva responsável pela integridade física,
conservação e guarda dos equipamentos, mesmo que ainda não ativados, podendo optar, a seu

8
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critério e às suas expensas, pela contratação de seguro de danos materiais no qual figure a
CONTRATADA como beneficiária.
a

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

429
10.1. Sem prejuízo das demais obrigações definidas neste Contrato, seus ADITIVOS e ANEXOS, são
obrigações cia CONTRATADA:
10.1.1. Disponibilizar os equipamentos solicitados pela CONTRANTE através dos TERMOS DE
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, desde que a CONTRATANTE encontre-se adímplente com relação a
todas as obrigações deste CONTRATO,
10.1.2. Salvo se explicitamente definido em contrário nos ADITIVOS e ANEXOS específicos, prover
garantia de funcionamento aos equipamentos locados sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE, incluídas despesas de manutenção, substituição e reparo dos equipamentos,
inclusive peças, disponibilizando também recursos para atendimento de chamados e suporte por
telefone e pela Internet.
10.1.2.1. A CONTRATADA ficará isenta da responsabilidade de garantia de funcionamento
quando os problemas forem gerados por uma das condições de exceção definidas no item 11
deste contrato.
10.1.3. Realizar e apresentar mensalmente o processo de medição, conforme mecanismo definido
neste CONTRATO, seus ADITIVOS e ANEXOS.
10.1.4. Disponibilizar pessoal especializado para atendimento da CONTRATANTE, que poderá estar
alocado nas dependências da CONTRATANTE, desde que assim pactuado entre as PARTES.
10.1.4.1. Os profissionais da CONTRATADA, bem como seus prepostoS quando estiverem nas
Instalações da CONTRATANTE, cumprirão com todas as normas e regulamentos estabelecidos pela
CONTRATANTE para seus empregados e demais terceiros, tais como e não se esgotando com os
9
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seguintes exemplos: segurança interna, normas ambientais, normas comportamentaiS e de acesso a
instalações e de utilização de recursos.

10.1.4.2. A CONTRATADA será responsável pela garantia de funcionamento dos
s3
respectivas condições de fornecimento negociadas, independentemente se executadosi por se
empregados ou por eventuais sub-contratados.

10.1.4.3. Desta relação não resultará qualquer subordinação, habitualidade e/ou exclusividade
os profissionais disponibilizados e a CONTRATANTE.
10t.4,4. O pagamento do salário do pessoal disponibitizado e todos os encargos sociais,
trabalhistas, previdenciáríøs, assistenciais, securitários e sindicais, aí incluídos horas extras diurnas
e/ou noturnas, vale transporte, vale refeição e outros, são de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA, a quem competirá ainda o controle de freqüência e horário dos empregados.

10.1.4.5. A CONTRATADA declara expressame nte

que é a única e exclusiva responsável, em

qualquer esfera, pelas obrigações oriundas da relação estabelecida com o pessoal disponibilizadO,
inclusive com relação a eventuais acidentes de trabalho, reconhecendo expressamente que, em
hipótese alguma, se estabelecerá qualquer vínculo empregatício, de forma direta ou indireta, ainda
que sob a alegação de solidariedade ou subsidiariedade, entre os seus empregados ou prepostos e
a CONTRATANTE, comprometendo-Se a CONTRATADA em diligenciar rio sentido da exclusão da
CONTRATANTE em qualquer procedimento judicial ou extrajudicial referente a eventual reclamação
por direítos trabalhistas, referentes ao OBJETO deste CONTRATO.

10.2. Salvo se explicitamente definido em contrário nos ADITIVOS e ANEXOS especí

ficos , as

operações de IMAC-D, até o limite de 3% (três por cento) sobre todo o volume de equipamentos
DE SOLICIITAÇAO DE SERVIÇO celebrados
contratados, computando-se aí todos os TERMOS
até a data da solicitação, serão realizadas pela CONTRATADA sem qualquer ônus à CONTRATANTE,
desde que feitas em horário comercial. A partir do limite mencionado ou caso as operações sejam
realizadas fora do horário comercial, os custos serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

lo
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10.2.1. Por IMAC/D entende-se:
10.2.1.1.Instalação - consiste na reinstalação do Ponto Informatizado já efetivado,motivada por
movimentação ou mudança de usuário;
431
10.2.1.2. Movimentação - consiste no transporte do Ponto Informatizado já efetivacjo
outro local, desde que situado na mesma planta da CONTRATANTE em que se encontrava o
original a ser movimentado. Considera-se PLANTA o endereço original de entrega do bem;
10.2.1.3. Adição - consiste na instalação de novo hardware ou novo software em um Ponto
Informatizado já efetivado;
10,2,1.4.

Configuração - consiste no ajuste da Imagem de Software e repasse do Check List de

um Ponto Informatizado já efetivado que fora movimentado ou que teve seu usuário mudado;
Desmobíhzação consiste na desinstalação de hardware ou software de um Ponto
Informatizado já efetivado.
10,2,1.5,

10.22. Nos casos de movimentação de bens dentro do limite estabelecido na Cláusula 10.2 para
localidade diversa, fora da planta em que se encontrava o ponto original a ser movimentado, os
custos de transporte, frete e emissão dos documentos fiscais necessários serão de responsabilidade
da CONTRATANTE.
10.2.3. As partes concordam que o limite mensal definido na Cláusula 10.2 não é cumulativo e não
gera crédito à CONTRATANTE para o mês subseqüente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA CONDIÇÕES DE EXCEÇÃO
11,1. Salvo se explicitamente definido em contrário, as seguintes condições desobrigam a
CONTRATADA da responsabilidade de garantia de funcionamento dos equipamentos:
11
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11.1.1. Problemas e/ou danos gerados pela má utilização, negligência ou acidentes nos
equipamentos causados pelo pessoal da CONTRATANTE;

11.1.2. Problemas e/ou danos gerados por modificações nos equipamentC
CONTRATANTE OU pessoal por esta autorizado, sem anuência da CONTRATADA;

11.13. Problemas e/ou danos gerados por manutenção imprópria dos
CONTRATANTE;
11,1.4. Problemas e/ou danos gerados por infraestrutura inadequada, inclusive problemas físicos,
elétricos ou de descarga elétrica na rede provida pela CONTRATANTE.

11.1,5, Roubo, furto ou qualquer outra forma de subtração ilícita acontecida dentro do
estabelecimento da CONTRANTE, respondendo a CONTRATANTE inclusive pelos fatos ocorridos
dentro do estabelecimento de terceiro por ela indicado para entrega dos bens.

11.2. Caso as condições de exceção impliquem subtração, destruição, inutilização ou estrago de
pelo valor do bem aplicada
EQUIPAMENTOS, a CONTRATANTE indenizará a CONTRATADA
o pagamento mínimo de
depreciação de 20% (vinte por cento) ao ano, garantido à CONTRATADA
20% (vinte por cento) sobre o valor cotado.
11.2.1, Será considerado como valor do bem aquele constante ria Nota Fiscal de Simples Remessa
para Locação.
11.2.2. A indenização acima se dará por meio de pagamento de Nota de Débito emitida pela

CONTRATADA à CONTRATANTE em até 10 (dez) dias contados da constatação da inutilização.
11.2.3. A CONTRATADA

fica ainda autorizada a cobrar pelos serviços de desinstalação e devolução

do equipamento inutilizado conforme valor de Serviço Avulso aplicável à época.

12
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11.3. Caso as condições de exceção impliquem subtração, destruição, inutilização ou estrago de
PEÇAS, a CONTRATANTE indenizará a CONTRATADA pelo valor de mercado da peça nova.
flIvC.flgQ
11.3.1. O valor de mercado deverá ser definido em comum acordo entre as PARTES
k& U7t Ei
preferência para aquisição junto aos fornecedores já credenciados perante a CONTRATA A.
433

11.3.2. A indenização acima se dará por meio de pagamento a Nota de Débito en
CONTRATADA à CONTRATANTE em até 10 (dez) dias contados da constatação do defeito.
1113,3. A CONTRATADA fica ainda autorizada a cobrar pelos serviços de desinstalação e devolução
da peça inutilizada conforme valor de Serviço Avulso aplicável à época.
11.3.4. Nos casos de incompatibilidade ou inexistência de peças no mercado que permitam a
substituição e funcionamento do equipamento à qual pertenciam, a CONTRATANTE indenizará a
CONTRATADA pelo valor do equipamento, observadas as regras contidas na Cláusula 11.2 acima.
ou qualquer outra forma de subtração ilícita acontecida dentro do
estabelecimento da CONTRANTE, esta se obriga a enviar à CONTRATADA comunicação escrita do
11.4, No caso de roubo,

furto

ocorrido juntamente com o Boletim de Ocorrência correspondente, original ou cópia autenticada,
em até 30 (trinta) dias do fato.
11.5. O pagamento da fatura mensal relativa ao aluguel dos bens subtraídos apenas será suspensa
após a quitação integral do débito e regularização fiscal da devolução pela CONTRATANTE.
11.6. A substituição dos equipamentos subtraídos dependerá de nova negociação entre as Partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DEVOLUÇÃO DOS BENS
12.1. Salvo se expressamente disposto em contrário em ADITIVOS ou ANEXOS específicos, findo o
prazo contratado previsto no TERNO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO e não tendo sido pactuada
sua extensão ou a renovação do CONTRATO, obriga-se a CONTRATANTE a disponibilizar os bens do
13
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,

contadas a partir da zero hora do dia subseqüente ao seu vencimento ou à sua rescisão, para que a
CONTRATADA promova sua retirada.
i

IMM SiF
12.2. A CONTRATANTE envidará seus melhores esforços para que o processo se dê a melh4
forma e no menor tempo possível, incluindo:

a) Facilitar o acesso do pessoal da CONTRATADA às suas dependências.
b) Nomear pessoal para acompanhamento dos serviços de remoção.
e) Tomar ciência de eventuais estragos ou falta de partes, peças ou conjuntos, por meio da
assinatura do Termo de Vistoria.
12.3. Caso a disponibilização dos equipamentos não seja providenciada no prazo estabelecido, fica
a CONTRATANTE obrigada ao pagamento referente ao período que exceder ao prazo contratual e
das eventuais despesas de deslocamento, frete e/ou serviços para desativações já despendidas pela
pro-rata die sobre o
CONTRATADA para recolhimento dos bens. As frações de dias serão calculadas
valor mensal do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO.
12.4. Caso haja necessidade de Notificação Extrajudicial ou Ação Judicial para cumprimento da
arcará com os custos da notificação,
obrigação de devolução de equipamentos, a CONTRATANTE
COM todos os ônus do processo judicial e com as despesas despendidas pela CONTRATADA com
honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

12.4,1. Nos casos acima, a CONTRATADA ficará também desobrigada da remoção dos
equipamentos, devendo a CONTRATANTE arcar com custos de embalagem, movimentação,
transporte e envio dos bens à sede da CONTRATADA.
sem mudança dos
12.5, No caso de renovação do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
OBJETOS, a devolução passará a ser devida ao final do prazo firmado no TERMO DE
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO renovado.
14
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12.6. No casa de renovação do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO com substituição dos
equipamentos, correrá por conta da CONTRATADA toda e qualquer despesa referente à
embalagem, movimentação e transporte para a retirada dos equipamentos e substituição pelos
bens do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, renovada, salvo se pactuado
diferente entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PAGAMENTO
13.1. As PARTES pactuam que a primeira parcela será efetuada 05 (cinco) dias após a assinatura
do relatório de ativação técnica e as demais de 30(trinta) em 30 (trinta) dias da data do aceite,
segundo medição realizada referente ao mês anterior.
13.2. A CONTRATADA emitirá, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência ao vencimento,
a nota fiscal e fatura contra a CONTRATANTE, acompanhada de um relatório consolidado da
medição realizada, com vencimento para o dia pactuado.
13.3. O pagamento será efetuado por meio de boleto bancário.
13.4. O não pagamento das faturas mensais nas datas de vencimento, desde que por
responsabilidade da CONTRATANTE, acarretará inddênda de multas e penalidades conforme
disposições definidas na Cláusula 16 deste CONTRATO.
13.5. É facultada à CONTRATANTE a antecipação de pagamento das parcelas mensais dos
TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, com um desconto cuja taxa será equivalente a 90%
(noventa por cento) do CDI vigente à época, por fração de 30 (trinta) dias, capitalizada sob
regime de capitalização composta.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- REAJUSTE
14.1. O valor mensal contratado em cada TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO será
reajustado após cada período de 12 (doze) meses, ou em periodicidade menor que vier a ser
15
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permitida por lei, ou em caso desta silenciar, em periodicidade mensal, contados a partir da DATA
SERVIÇO.
DE ASSINATURA do referido TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
14.1 Para cálculo da atualização será utilizada a variação acumulada do IGP-M - Indc
Preços - Mercado, apurado pela Fundação Getúlio Vargas.

43 6

143. Caso o IGP-M seja descontinuado por qualquer motivo, será adotado como substituto o i

- Índice Nacional de Preços ao Consumidor, apurado pelo IBGE e, na falta deste, o índice que
oficialmente a substituí-lo
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TRIBUTOS
15.1. Cada uma das PARTES será responsável pelo pagamento de tributos incidentes sobre suas
respectivas atividades e receitas, na forma que a lei determinar, comprometendo-se a PARTE
responsável a manter a outra livre e isenta de quaisquer responsabilidades, demandas e ações de
qualquer natureza.
15.2. Novos tributos e taxas, ou alterações nas alíquotas vigentes, serão incorporados
automaticamente aos valores originais, a partir da data de sua efetiva entrada em vigor, bastando a
apresentação do suporte legal comprobatório.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- GARANTIA
/ garantidor e principal
1,1. Assina também o presente CONTRATO na qualidade de FIADOR
pagador, a pessoa física devidamente caracterizada no quadro abaixo, responsável (solidário(s) com
de todas as obrigações de pagar aqui estipuladas, nos
a CONTRATANTE, pelo integral cumprimen to
termos do art. 818 e segs. do Novo Código Civil Brasileiro, com expressa renúncia dos benefícios
instituídos através dos artigos 827, 835, 837,838 e 839, também do Novo Código Civil.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PENALIDADES

17.1. O não pagamento da Fatura até a data do seu vencimento sujeitará a CONTRATANTE,
independentemente de qualquer aviso, sem prejuízo das exigibilidades pecuniárias
aplicação das seguintes penalidades:

17.1.2. 2% (dois por cento) de multa sobre o débito original;
pro rata
17.1,3. Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sobre o débito original, calculados

die até a efetiva liquidação do débito total;
17.1,4, Atualização dos valores em atraso conforme a Cláusula Décima Terceira deste Contrato;

17.1,5, Suspensão da garantia de funcionamento, aí se incluindo os prazo de solução
acordados, com relação aos bens em que a CONTRATANTE encontra-se inadimplente, após o 70
(sétimo) dia de atraso no pagamento da Fatura correspondente, contado da data do seu
vencimento, a exclusivo critério da CONTRATADA. O restabelecimento dos SERVIÇOS, em até 24
(vinte e quatro) horas, fica condicionado à confirmação do pagamento do valor integral da Fatura
em atraso, com acréscimo dos encargos moratórios estabelecidos nesta Cláusula;

17.1.6. Cancelamento da locação de TODOS os bens, e conseqüente devolução dos mesmos, e
rescisão do presente Contrato, a critério da CONTRATADA, caso a inadimplência por parte da
CONTRATANTE não seja sanada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de vencimento da
Fatura, sem prejuízo da cobrança da multa prevista na Cláusula 18.3 deste Contrato.

17.2. A violação da responsabilidade de emissão dos documentos fiscais necessários ao fiel
cumprimento deste contrato, inclusive as obrigações previstas no item 9.1.11, sujeitará a
CONTRATANTE ao pagamento de multa equivalente a 30% (trinta por cento) da soma dos valores
unitários mensais cobrados por cada equipamento objeto da violação.
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17.3. No caso de descumprimento dos prazos de solução definidos no(s) Termos(s) de Solicitação
a
de Serviço, até o limite de 120 (cento e vinte horas) corridas de paralisação,
concederá descontos compulsórios sobre os valores mensais devidos pela
CONTRATADA
desde que cada atraso dure por um período de tempo contínuo superior
CONTRATANTE,
hora, contada a partir do fim do prazo de solução acordado entre as partes.

1
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17.3.1. Os descontos serão calculados de acordo com a seguinte fórmula:
VD LLVM
720
Onde
VO Valor do desconto.
VM Valor mensal do equipamento paralisado.
n Quantidade de unidades de períodos inteiros de 1 hora paralisada.
720 x Total de períodos de 1 hora no período mensal da locação, considerando um mês igual a
30 dias.
17.3.2. Para fins de cálculo da quantidade de unidades de períodos inteiros de 1 (uma) hora
mencionada no item acima, considerar-se-á, como período inteiro de 1 (uma) hora, o período de
atraso que seja igual ou superior a 15 (quinze) minutos, ainda que não atinja um período inteiro de
1 a hora inteira.
1 (uma) hora, exceto no caso do primeiro período, que será contado a partir da
17.14. Não serão concedidos descontos compulsórios na ocorrência das condições de exceção
descritas na Cláusula Décima deste Contrato.
17.3.4. O valor dos descontos compulsórios será creditado à CONTRATANTE na Fatura do mês
subseqüente ao mês em que foi verificado o fato que deu origem a esses descontos, sendo que tal
crédito será efetuado com base no preço vigente no mês do descumprimeflto.
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17,4. A partir de 120 (cento e vinte) horas corridas de paralisação, a CONTRATANTE fará
jus a desconto equivalente á totalidade do valor mensal do equipamento paralisado, não se
aplicando o desconto previsto na Cláusula 18.3.

W*L StFJ E
17.5. As Partes acordam, desde já, que a concessão dos descontos compulsórios, na fo ia acin3
determinada, possuí caráter compensatório, caracterizando-se como a única e exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA face à CONTRATANTE em relação ao descumprimento os
prazos de solução.

17.6. As PARTES concordam que é expressamente vedada a contratação, por uma Parte, de
empregados, prepostos ou
montante de 10

terceirizados da outra Parte, sob pena de incidência de multa no

(dez) vezes o valor mensal deste Contrato, ressalvados os casos de autorização

escrita pela outra Parte.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RESCISÃO E DENÚNCIA

18.1. O presente Contrato (ou qualquer dos TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
contratados) poderá ser denunciado unilateralmente, na forma abaixo determinada:

18,1.1. Pela CONTRATANTE, antes de expirado o prazo de vigência definido no(s) respectivo(s)
TERMO(S) DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, mediante notificação, por escrito, à CONTRATADA
com,

pelo menos, 60 (sessenta) dias de antecedência da data prevista para o seu encerramento,

sem prejuízo do pagamento da multa definida no item 183.

18.1.2. Por qualquer das Partes, no caso não cumprimento ou infração de quaisquer cláusulas ou
condições deste CONTRATO, desde que a PARTE infratora seja formalmente advertida pela outra e
não corrija o

problema, ou apresente razões consideradas satisfatórias, ou ainda apresente um

plano de ação considerado adequado pelas PARTES, em até 30 (trinta) dias após a advertência,
sujeitando-se ainda a PARTE infratora ao pagamento da multa definida no item 18.3.
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18.1.2.1. No caso de denúncia por infração da CONTRATANTE, esta Parte arcará com as despesas
de devolução e transporte dos bens locados, bem corno quaisquer outras despesas advindas da
cobrança judicial ou extrajudicial dos danos causados pela infração, aí se incluindo honorários

1!UL

advocatícios.

In,
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18.2. Sem prejuízo das hipóteses acima, o presente Contrato ainda poderá ser
prejuízo do cumprimento das obrigações e responsabilidades constantes do presente instrumento e,
em especial, dos pagamentos e penalidades aqui previstos, mediante a ocorrência de um ou mais 1
dos seguintes acontecimentos;
18.2.1. Declaração judicial de insolvência, falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou
liquidação judicial de qualquer das Partes;
18.2.2. Atraso da CONTRATANTE nos pagamentos devidos em virtude deste Contrato por prazo

superior a 60 (sessenta) dias;
18.2.3 RescísO promovida pela CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou
extrajudiclal, quando caracterizado o uso indevido, ilegal ou fraudulento dos bens pelo CLIENTE,

estando a CONTRATADA isenta de qualquer responsabilidade neste caso.
18.3. No caso de denúncia do Contrato, conforme itens 18.1.1 e 18.1.2, ou rescisão do Contrato,
conforme itens 18.2.1, 18.2.2 e 18.23, a Parte que pleitear a denúncia/rescisão ou Parte infratora,
conforme o caso, fica obrigada a pagar à outra, de uma só vez, imediatamente após a denúncia
e/ou á rescisão, e independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, multa compensatória
no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total de todas as parcelas vincendas relativas
ao(s) TERMOS (s) DE SOUCITAÇAO DE SERVIÇO cancelado(s)/rescindido(s).
contratado não
18.4. O cancelamento de qualquer TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
importará o cancelamento dos demais, bem como não afetará a validade do Contrato ressalvada a
hipótese expressa no íteml7.1.6.
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18.5. Após a denúncia/rescisão, a CONTRATATANTE fica obrigada a devolver todos os bens de
propriedade da CONTRATADA, conforme as condições estabelecidas na cláusula Décima Primeira.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONFIDENCIALIDADE

i
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19.1, As PARTES se empenham em manter sigilo referente às condições e termos deste
e
CONTRATO, seus Aditivos e Anexos, aí se incluindo o TERMO DE SOLT CITAÇÃO DE SE ,
a não revelar a terceiros qualquer informação ou documento que receberem da outra PARTE
durante a execução do presente CONTRATO.

19.2. Para fins de Interpretação deste CONTRATO, seus Aditivos e Anexos, aí se incluindo TERMO
DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, as PARTES convencionam que "INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS" significam toda e qualquer informação, fornecida por uma PARTE à outra, por
escrito ou verbalmente, relacionada à execução do presente CONTRATO, incluindo, mas não se
limitando a, todos e quaisquer dados técnicos, econômicos, financeiros, e os relacionados a
produtos, serviços, fornecedores, mercados, deseivolvimentO de tecnologias, invenções, processos,
projetos, softwares, funcionários, pesquisas de mercado, finanças, relatórios, arquivos, boletins,
avaliações, cálculos, opinIões, quadros, lista de clientes, lista de preços, lista de matéria-prima, lista
de custos, pertencentes à PARTE Informante, a seus representantes, coligadas e associadas e que
porventura sejam reveladas, no presente ou no futuro, à PARTE Informada ou a qualquer de seus
representantes, coligadas ou associadas
19.3. A obrigação de sigilo não se relaciona às informações que:
que as PARTES não tenham
19.3.1, estiverem ou se tornarem disponíveis publicamente, desde
concorrido para a ocorrência de tal publicidade.
19.3,2. Puderem ser comprovadas através de documentação corno tendo sido do conhecimento da
PARTE informada antes do recebimento de qualquer informação fornecida pela PARTE informante.
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19.3.3. Tiverem sido recebidas licitamente através de terceiros pela PARTE informada, sem restrição
à sua revelação e sem violação de obrigação de sigilo direta ou indiretamente para com a PARTE
informante.
1PJ)L

li

19.3.4. Devam ser divulgadas por força de Lei, processo judicial ou administrativo co carátr2
mandatório, desde que a PARTE que originou tal "Informação Confidencial" seja avisad antes da
divulgação e que a mesma seja a mais restrita possível.
19.3,5. Puderem ser comprovadas através de documentação como tendo sido desenvolvidas
independentemente pela PARTE informada, sem qualquer relação com as Informações
Confidenciais,
193.6. Sejam identificadas pela PARTE informante, de forma expressa, como não sendo mais
confidenciais ou de sua propriedade.
19.4. A PARTE informada dará conhecimento aos seus funcionários e representantes acerca da
existência e inteiro teor da presente Cláusula, responsabilizando-Se por todo e qualquer
descumprimerito das obrigações previstas nesta Cláusula por si e por seus empregados e
representantes, bem como por todos aqueles a quem seus empregados e representantes
indevidamente revelarem as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.
195 A obrigação de confidendalidade estabelecida nesta Cláusula persistirá vinculando as PARTES
contratantes pelo período de 05 (cinco) anos contados da data do efetivo término do CONTRATO,
independentemente da sua causa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
20.1, Nenhuma PARTE, à exceção das ressalvas expressamente feitas neste CONTRATO, será
considerada responsável nas relações com a outra por faltas ou atrasos na execução de qualquer
obrigação aqui avençada, pelo período e na medida em que tal falta ou atraso seja advindo de caso
fortuito, força maior ou culpa exclusiva da outra PARTE.
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20.2. Entende-se como caso fortuito ou de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir, conforme previsto no artigo 393 do Código civil.
20.3. A rescisão advinda de caso fortuito ou de força maior não implica qualquer
PARTES, ficando a CONTRATANTE, todavia, obrigada ao pagamento pelos aluguéis já
faturados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES GERAIS
21.1, Este acordo não representa, e de forma alguma implica:
21.1.1. Formação de sociedade ou associação entre as PARTES.

21.1.2. Autorização para qualquer das PARTES atuarem como agente ou representante da outra.
21.2. O não exercício de qualquer direito decorrente deste CONTRATO por qualquer PARTE não

constituirá renúncia de tal direito.
21.3. Nenhuma mudança, alteração ou aditivo de qualquer disposição deste CONTRATO terá efeito,
salvo se efetuada por escrito e assinada pelas PARTES e por duas testemunhas.
21.4. Nenhuma PARTE poderá ceder ou transferir os seus direitos ou obrigações decorrentes deste,
ou posição jurídica assumida neste CONTRATO, sem o prévio e expresso consentimento por escrito
da outra PARTE.
21.5, Este CONTRATO será regido pela legislação brasileira, sendo que, na eventualidade de alguma
de suas disposições serem consideradas inválidas, tal invalidade não afetará qualquer outra
disposição cuja eficácia não tenha sido questionada.
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA— CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE
22.1. Declara a CONTRATANTE ter recebido da CONTRATADA, através de seu representante, todas
as explicações relativas à transação ora formalizada, tendo lido, compreendido e aceitado
integralmente todas as CLÁUSULAS e condições deste CONTRATO, após ampla análise e discussão
dos termos nele constantes.
22.2. As Partes declaram que assinam este Contrato seus representantes regularmente constituídos,
responsabilizando-se integralmente pelos atos daqueles que, destituídos de poderes de
representação, frauduientamente assinem o presente instrumento.
223, A CONTRATADA declara que os eventuais softwares por ela disponibilizados juntamente com
os bens locados são devidamente licenciados, não havendo qualquer violação a direitos autorais dos
fabricantes e fornecedores.
22,4. A CONTRATANTE, por sua vez, dedara - se exclusiva e inteiramente responsável por qualquer

ato que atente contra direitos autorais advindos de instalação de programas de computadores sem
a prévia e expressa anuência da CONTRATADA, respondendo, inclusive, por eventuais multas ou
apreensões realizadas, situações em que ficará obrigada a indenizar a CONTRATADA pelas
penalidades impostas.

22.5. A violação do dever expresso no item 22.4 autoriza a rescisão de pleno direito deste Contrato

por Iniciativa da CONTRATADA, incidente, além do ressarcimento pelas penalidades sofridas, a
multa prevista no item 18.3 deste Contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FORO
211. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo para airiniír quaisquer pendêndas decorrentes
do presente instrumento de CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer Outro, por mais
privilegiado que seja.
24
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E por estarem justos e contratados, assinam este instrumento em duas vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo identificadas que a tudo assistiram.

T

444
São Paulo, 16 de Outubro

CONTRATANTE PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL.

CONTRAT

DE INFORMÁTICA LTDA.

Te8temunh:

Nome:f(ÀJacw

Nome: Andrea

'----

c,

Selan Leite

CPF: 185.153.518-70
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DOC ou TED Eletrônico
Debitado
A.Qência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (Com DV)
CNPJ
Çunrricln

Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF:CNF (flt
Autenticação SISBB
'snada por

1i93-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

DE
BANCO
237
V.LEOPOLDINA-URB.SP
313
1212222
10489.713/0001-14
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INPORMATICA ORE
CREDITO EM CONTA CORRENTE
121.203
1.58000
12/1212014
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4934F13362DC81 F75
1Z/L/U!4 II.'O.LL
1211212014 11:46:38

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

3

m.bri

1211212014

A331121048489403021
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TED - TransferêflCa EetrônCa Dsponív&
EMpREsA
Debitado

Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Creditado

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência

237
313
1212222
10489.71310001-14

PARTIDO TRAB NACIONAL
BANCO BRADESCO S.A.
VLEOPOLDINA-URB.SP

CREDITO EM CONTA CORRENTE
1.58000
12112i2014

de ess2tS
Pendência número: 299137349.
j5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

https//aaPj.bb.00fl

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AVENIDA
GIJPE. 10201- JD. BELVAL - BARUERI/SP

a rkl o

Recibo do Sacad
Agência/Código Cedente

Cedente

ARKLOK EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA EIRELI EPP CNPJ: 10.489.71310001-14

Vencimento

28/11/2014

0313.1/0121222-2

Número do Documento
Sacado
80349

Nosso Número

09/52715431525-0
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
(-) Desconto
Espécie

Valor

Quantidade

(=) Valor do Documento

1.580,00
Outros Acréscimos

Valor Cobrado

emonstratiVO:

rã 447,

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

8rades-CO 237-21

E

23790.31301 95271.543159 25012.122203 3 62610000158000
Vencimento

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO
Cedente
10.489.713100014
&RKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ELRELI - EPP CNPJ:
Aceite Data Processamento
Espécie Doe.
umento
Número
Data Documento
06/11/201 4
N
DS
0349
06/11/2014
(x)
Valor
Espécie Quantidade
Cartei
CIP
Uso do Banco
R$
. 000
8650
truções (texto de responsabilidade do cedente)
Após o Vencimento Cobrar Muita de R$31.60 e Juros de R$0,53 ao Dia
[

28/11/2014

Agência/Código Cedente
0313.110121222.2
Nosso Número
09152715431525-0
(=) Valor do Documento
1.580,00
Desconto
(-)
(+)MorafMulta
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
CNPJ: 01.248362/0001-69

Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
RUA JACOFER 615 JARDIM PEREIRA LEITE SÃO PAULO SP 02712-070
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica
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AVENIDA GUP eÉ - 10201 - JID. BELVAL - SP
Cep 06422-120
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INFORMAÇ Ó ES DO CLIENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ICNPJ/CPF
01.248.362/0001-69

ENDEREÇO
SRTVS 701

FONE / FAX
(11) 3488-9400

MUN!CIPIO
BRASILIA
ORMAÇOES DA FATURA

NUMERO

VALOR

1

R$ 158000

Ø_

UMMIL,

BANCO

VENCIMENTO
28/11/2014

CEP
BAIRRO /DISTRITO
70340-000
ASA SUL
ESTADUAL
INSCR
1 1)ÃAL
1 UF
1
ISENTO
DF

Banco Bradesco S/A

4-4.

PER)ODO LOCAÇ1
28/11/2014 A 27/12/2014

JNHENTOSOITENTARE AIS* e*tt**n*******n*************

Em conformidade com a Lei N 116 de 31 de Julho de 2003 - itens 301, o qual
indeferiu ao pagamento de iSS ( Imposto Sobre Serviços) e a desobngator/edade d
Nota Fiscal de prestação de Serviços de Locação de Bens Moveis
Declara para fins de sf0 incidência na fonte da CSLL. da Cofins e da contribUiÇãi
Social para o pagamento da PIS / PASEP, a que se refere o artigo 30 da lei N°10632
de 2911212003, que e regularmente inscrita no sistema integrado de pagamento d€
impostos

DEARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELt- EPP, O MATERIAL ACIMA DESCRITO NESTA FATURA DE

_/ -1.

DATADO RECEBIMENTO

IDNTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

N° 80.349

arioK
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
CLÁUSULA PRIMEIRA - PARTES
1.1. Como CONTRATANTE, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n o 01.248.362/0001-69, Inscrição Estadual n° Isenta, establecida na ST
T

LL
LP
J

SRTVS, 701 Bloco 01 Sala 422 - Asa Sul - Cep: 70340-000, na cidade de Brasília/DF.

IE1C
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1.2. Como CONTRATADA, ARKLOK-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, pessda juríi
direito privado, inscrita no CNP) sob o n° 10.489.7131 0001- 14 , Inscrição Estadu
206.269519.117, estabelecida na Avenida Gupê, 10.201 CEP 06422-120. Barueri/SP.
1.3. As PARTES supra nomeadas e qualificadas neste ato, representadas na forma dos seus respectivos
atos constitutivos, celebram o presente CONTRATO, observadas as CLÁUSULAS e condições aqui
pactuadas.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

2.1. O OBJETO deste CONTRATO é a locação à CONTRATANTE de equipamentos de informática,
TODOS de propriedade da CONTRATADA, doravante denominados simplesmente
eqúipamentos ou bens, em conformidade com o descrito nos ANEXOS e ADITIVOS que fazem
parte integrante e inseparável deste instrumento e que são revestidos dos requisitos previstos no
art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil brasileiro.
2.1.1. A CONTRATANTE assume toda a responsabilidade, na qualidade de locatária, pela guarda dos
equipamentos de propriedade da CONTRATADA instalados nas localidades designadas pela
CONTRATANTE, obrigando-se por si, seus empregados e eventuais terceiros, a tomar os devidos
cuidados na preservação dos equipamentos referidos, sendo certo que a CONTRATANTE será
responsabilizada por quaisquer danos e extravios, nos termos da Cláusula Décima deste Contrato.

2.2. Desde que especificamente definido nos ANEXOS e ADITIVOS e que integram este
CONTRATO, será responsabilidade da CONTRATADA acobertar os equipamentos locados com
1
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garantia de funcionamento, segundo indicadores de nível de serviço pactuados entre as
PARTES, que podem incluir prazos de solução para correção de eventuais problemas que
prejudiquem a funcionalidade dos equipamentos. Tais indicadores deverão estar explicitamente
definidos nos ANEXOS E ADITIVOS que integram este CONTRATO.

1 Wi

2Ft ELEL
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2.3. Quaisquer serviços porventura pactuados entre as partes que não estejam: estritamentj
MO

111

associados aos escopos de locação e garantia de funcionamento, deverão ser objeto de nova
negociação entre as Partes.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO
3.1. O presente instrumento terá duração de acordo com os prazos definidos em seus ANEXOS e
ADITIVOS, podendo ser renovado por meio de acordo escrito entre as PARTES.
3.2. Cada locação, se contratada por prazo determinado, será automaticamente renovada por
períodos iguais e sucessivos, a menos que a CONTRATANTE notifique à CONTRATADA, por escrito,
sua intenção de cancelar o CONTRATO, ANEXO OU ADITIVO, com antecedência mínima de 30
(Trinta) dias da data prevista para o término de sua vigência.
CLÁUSULA QUARTA - VALOR MENSAL
4,1. A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA a quantia apurada através de
medição, sempre em conformidade com os ANEXOS E ADITIVOS deste CONTRATO.
CLÁUSULA QUINTA - ESTRUTURA DO CONTRATO
S.I. Este documento

é o CONTRATO PRINCIPAL, genericamente denominado de Contrato, e

define as regras e diretrizes gerais para todos os equipamentos de propriedade da CONTRATADA
locados à CONTRATANTE.
5.2. As especificidades e detalhamentos necessários para cumprimento do OBJETO deste
CONTRATO são definidos em TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, documento que
2
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estabelece regras, definições, obrigações adicionais e condições para a operação pactuada,
podendo incluir também os indicadores de nível de serviço, o cronograma de implantação e outras
diretrizes.
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO são emitidos pela
5.2.1. Os TERMOS DE
integralmente aprovados pela CONTRATANTE, podendo ser estabelecidos enti
qualquer tempo. Quando devidamente formalizados, são reconhecidos
CONTRATUAL, fazendo parte integrante e inseparável deste CONTRATO.
TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO com o
pode ter diversos
objetivo de detalhar especificidades relevantes a diferentes linhas de equipamentos, ficando
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO referem-se tãoacordado que as disposições de cada
somente aos equipamentos por ele abrangidos.

5.2.2. Um único CONTRATO

TERMO DE
5.3. A inclusão de equipamentos a este contrato deve ser realizada através do
a
CONTRATANTE para a CONTRATADA,
LIC1TAÇAO DE SERVIÇO, documento emitido pela
qualquer tempo, e que é reconhecido pelas partes como ADITIVO CONTRATUAL, fazendo parte
integrante e inseparável deste CONTRATO.
deve conter, no mínimo, as seguintes
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
53.1. Um
informaÇoes:
CONTRATANTE.
a) Número oficial sequencial de controle criado pela
PARTES.
b) Número do CONTRATO firmado entre as
c) Data da solicitação.
Número da Proposta Comercial da CONTRATADA com as condições negociadas.
d)
e) Quantidade de equipamentos desejados.
f) Tipo e modelo dos equipamentos.
50P(ware, com detalhamento daqueles que são de
g) Especificação técnica das imagens de
propriedade da CONTRATANTE, se for o caso.
Prazo desejado, considerado entre a ativação e a retirada dos equipamentos.
h)
3
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inSumOS, se

for o caso), com subtota is e total

Valores unitários dos equipamentos (e também
i)
geral do Termo de SolidtaÇãO.
j) Local da instalação dos equipamentos.
Outras informações julgadas relevantes pela CONTRATANTEk)
ANEXOS E ADITIVOS a este contrato.
1) Demais i nformações explicitadas nos

______________
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será considerado válido pelas_PART
5OLICflAÇAO DE SERVIÇO
TERMO
DE
5.32. Um
acobertada por proposta comercial da CONTRATA, dentro do prazo de validade da proposta. //

CLÁUSULA SEXTA - GESTORES

DO CONTRATO

PARTE deve formalizar à
dias
após
assinatura
deste
CONTRATO,
cada
6.1. Em até 15 (quinze)
outra qual será seu gestor do contrato, incluindo endereço, telefone e correio eletrônico, mantendo

tais informações atualizadas enquanto este CONTRATO estiver vigente.
devem centralizar as comunicações, dirimir dúvidas e promover as
~res
do
contratO
9
6.2. Os
ações necessárias para o bom andamento das obrigações pactuadas.
que o Gestor por ela designado tem poderes para assinar o Relatório
6.3. Declara a CONTRATANT E
de Ativação Técnica definido ria Cláusula 7.2.1 e, portanto para autorizar o início do faturameflto
referente aos bens ativados por meio do Termo assinado.
CLÁUSULA SÉTIMA - MEDIÇÃO
7.1. Medição é
considerando:

o cálculo do valor a ser pago mensalmente pelo CONTRATANTE CONTRADk

Os valores são calculados com
no mês da medição.
que Lhe deram origem, incliilfl(iO
TERMOS
DE
SOLICITAÇÃO
DE
SERVIÇO
base no valor dos

dos equipamentos ativos
7.1.1. O valor

reajustes, quando houver.
4
LIDA.
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ou seja,
terão seu valor calculado pra rata die,
medição
7.1.1.1. Equipamentos ativados no mês da
no mês de sua ativação, cada equipamento terá seu valor calculado a partir do dia em que foram
ativados, sendo certo que tal, cada mês, para efeito de cálculo, terá sempre a duração de 30
(trinta) dias.

F_15&L &P)3
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7.1.2. Demais valores e ajustes pactuados ente as partes.
os equipamentos que passaram pelo processa , e
equipamentos
ativos
72. Entende-Se por
desativados.
ativação, e que ainda não foram
do equipamento a conclusão do processo que estiver
7.2.1. Entende-Se por ativação
expressamente definido nos ADITIVOS e ANEXOS que lhe deram origem, podendo incluir a
aprovação da funcionalidade do equipamento pelo usuário final por meio da assinatura de
a instalação do equipamento ou mesmo sua simples
Reatóri0 de Ativação Técnica s ,
disponibilização nas instalações da CONTRATADA7.2,1.1. A CONTRATANTE poderá solicitar a ativação dos equipamentos até o prazo máximo de 30
(trinta) dias contados da entrega dos bens. A par do prazo mencionado, os equipamentos serão
mensais, obedecidos OS
automaticamente considerados ativados e serão faturados os valores
procedimentos expressos na Cláusula 7.4.
7.2.1.2. As condições e responsabilidades das PARTES sobre operação de transporte,
dembalagem, movimentação e instalação dos equipamentos estão definidas nos ANEXOS e
AOITIVOS a este CONTRATO.
7.2.1.3. Na falta de uma definição explícita nos ADiTIVOS e ANEXOS que lhe deram origem, fica
será a simples disponibilização dos bens nas instalações da
entendido que ativação
CONTRATANTE.

5
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7.2.2. Entende-Se por desativação0 processo que estiver expressamente definido nos ADITIVOS e
ANEXOS que lhe deram origem, podendo incluir a simples retirada do equipamento das
da CONTRATANTE, ou a realização de processos técnicos pactuados.

instalações

7.3. Caso a CONTRATANTE não atenda aos requisitos técnicos, operacionais, de intra
5^

de rede interna sob sua responsabilidades a CONTRATADA deverá fazer constar do 1 kclatório4d
05 (cinco) dia úteip.
Visita Técnica tais pendências e concederá à CONTRATANTE prazo de
não tenha atendido 495
a sua regularização. Caso, transcorrido este prazo, a CONTRATANT E
requisitos referidos acima, estará a CONTRATADA automaticamente autorizada a iniciar o
CONTRATANTE Nessa hipótese, a assinatura do Termo de Ativação Técnica será
faturamentO à
suprida por um relatório de ativação assinado pelo Gestor da CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA

PRAZOS DE SOLUÇÃO E

NÍVEL DE SERVIÇOS

4

ACORDADO

8.1. A CONTRATADA compromete-Se a proceder à solução dos problemas apresentados pelos bens
DE
fiO TERMO DE 5ØLICITAÇÃO
de
acordo
com
os
prazos
e
premissas
estabelecidos
locados
SERVIÇO,

8.1.1. Entende-se por prazo de solução o período computado entre a abertura do chamado técnico
da CONTRATADA e a resolução do problema apresentado,
pela CONTRATANTE no Service Desk
inclui-se aí a substituição do equipamento defeituoso ainda que por outro sobressalente similar,
denominado back up.
8.2. Os indicadores de nível de serviço, que refletem os parâmetros de qualidade definidos no
SERVIÇO, serão continuamente apurados, analisados e
TERMO DE 5OLICTTAÇAO DE
apresentados pela CONTRATADA à CONTRATANTE na forma de relatórios mensais e reuniões
periódicas previamente agendadas entre as partes.
No caso de descumprim&1t0 dos prazos de solução e desde que as justificativas apresentadas
8: 3 .
E fará jus aos descontos compulsórios
pela CONTRATADA flO sejam acatadas, a CONTRATANT
fixados nas Cláusulas 17.3 e 17.4 deste Contrato.
Arklok- Equipamentos de informática LTDA.
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail : arklokarl0i.c0m
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CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Sem prejuízo das demais obrigações definidas neste Contrato, seus ADITIVOS e ANEXOS, são
obrigações da CONTRATANTE:
para a locação dos equipaneflt0S q1',,,65
DE SERVIÇO
9.1.1. Emitir TERMO DE SOLICITAÇÃO
desejar, com base nas propostas comerciais emitidas pela CONTRATADA.
9.1.2. cumprir todas as premissas e obrigações definidas nos ADITIVOS e ANEXOS a este
CONTRATO, envidando os melhores esforços no sentido de viabilizar a ativação dos equipamentos
nos prazos Previstos 9.1.3. Disponibilizar para instalação as mídias e licenças de uso dos softwareS de sua propriedade,
ÃO DE SERVIÇO, se for o caso.
sempre que forem definidas no TERMO DE SOLICITAÇ
9.1.4. Registrar Incidentes no Service Desk na CONTRATADA sempre que entender haver qualquer
dos equipamentos, nos termos descritos nos ANEXOS e ADITIVOS
problema de funcionamento
deste CONTRATO.
9.1.5. Pagar pontualmente as faturas mensais emitidas pela CONTRATADA.
9,1.6. Qualquer alteração de endereço da CONTRATANTE e do tocai de entrega dos equipamentos
deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATADA através de notificação escrita, isentando-Se
a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pelo envio equivocado de correspondência,
cobranças ou equipamentos, até a efetiva comunicação do novo endereço. Antes do recebimento da
notificação, a CONTRATANTE responde pela mora a que deu causa, aí incluído, mas não limitado ao
envio de nota fiscal e fatura ao endereço pretérito, não configurando o novo envio como novação
do prazo para pagamento.
endereços fiscais
9.1.7. Indicar e manter atualizada "Relação dos locais de entrega" contendo os
para envio de cada equipamento que será incorporada a este CONTRATO como ANEXO, Podendo
o entre as PARTES. Tal relação deve incluir, pelo menos, razão
ser alterado em comum acord 7
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social, CNP), Inscrição Estadual, endereço completo,

pessoa para contato, e-mail e telefone

de cada um dos locais de entrega.
9.1.9.1. A CONTRATANTE autoriza expressamente a CONTRATADA a enviar equipamentos e partes,
OB)ETO deste CONTRATO, para todos os locais de instalação definidos na forma acima.

456

9.1.9.2. A COTADA não entregará bens em localidades da CONTRATANTE que r ao eslí
ía
fiscalmente regulares perante a Receita Federal e Estadual, Nos casos de solidtção,
CONTRATANTE, de equipamentos para localidades fiscalmente irregulares, impossibilitando à
a entregar os bens, estará a CONTRATADA automaticamente autorizada a iniciar o
CONTRATAD A
faturamento dos equipamentos solicitados.
9.1.10. Solicitar à

CONTRATADA a alteração do local original de entrega do equipamento

movimentação serão definidas pelas Partes à época da
(remaneJamefltO) cujas bases para
solicitação. Os remanejamentos efetuados sem o conhecimento da CONTRATADA eximirá desta a
responsabilidade por inventário dos mesmos, caso tal serviço seja contratado.
911,11, Emitir todos os documentos fiscais necessários ao fiel cumpimento deste CONTRATO, tais
como, mas não limitados a, notas fiscais de remessa em devolução de equipamentos, peças ou
partes para reposição ou substituição em garantia, e demais documentos considerados obrigatórios
pela legislação, isentando a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pela omissão no dever
acima.
9.1.11.1. Caso seja dispensada da emissão de documentos fiscais, a CONTRATANTE deverá obter
Administração Fazendária documento necessário para o regular cumprimento de tais
junto à
obrigações fiscais.
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO,
9.2. Após a entrega dos equipamentos acordados no
nos locais designados, a CONTRATANTE será a única e exclusiva responsável pela integridade física,
conservação e guarda dos equipamentos, mesmo que ainda não ativados, podendo optar, a seu
8
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a
de seguro de danos materiais no qual figure
ão
critério e às suas expensas, pela contrataç
CONTRATADA como beneficiária.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

io.i.

11M

Sem prejuízo das demais obrigações definidas neste Contrato, seus ADITIVOS e A 4EXOS, 497

obrigações da CONTRATADA:
CONTRANTE através dos TERMOS DE
10.1.1. DispflibiliZ& os equipamentos solicitados pela
desde que a CONTRATANTE encontre-se adimpleflte com relação a

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO,

todas as obrigações deste CONTRATO.
e ANEXOS específicos, prover
10.1.2. Salvo se explicitamente definido em contrário nos ADITIVOS
equipamentos locados sem qualquer ônus para a
garantia de funcionamento aos
CONTRATANTE, incluídas despesas de manutenção, substituição e reparo dos equipamentos,
inclusive peças, disponibiliZafldo também recursos para atendimento de chamados e suporte por
telefone e pela Internet.
garantia de funcionamento
10.1,2.1. A CONTRATADA ficará isenta da responsabilidade de
condições de exceção definidas no item 11
quando os problemas forem gerados por uma das
deste contrato.
Realizar e apresentar mensalmente o processa de medição,
1Q.1.3 .
neste CONTRATO, seus ADITIVOS e ANEXOS.

conforme mecanismo definido

CONTRATANTE, que poderá estar
pecializado para atendimento dapessoal
10.1,4. Disponibilizar
es
sim pactuado entre as PARTES.
alocado nas dependências da CONTRATANTE, desde que as
10.1.4.1. Os profissionais da CONTRATADA, bem como seus prepostOS quando estiverem nas
instalações da CONTRATANTE, cumprirão com todas as normas e regulamentos estabelecidos pela
CONTRATANTE para seus empregados e demais terceiros, tais como e não se esgotando com os
9
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090184

seguintes exemplos: segurança interna, normas ambientais, normas compo me'5 e de acesso a
instalações e de ut il ização de recursos.
responsável pela garantia de funcionamento dos bens e as
10.1.4.2. A CONTRATADA será
k~ EiE
respectivas condições de fornecimento negociad
as, independentemente se executado
458
ou
por
eventuais
subcontratado
empregado s
Desta relação não resultará qualquer subordinação, habitualidade e/ou
10.1.4-3 .
CONTRATANTE
10,1,4,
os profissionais dispOnibiliZad05 e a
4. O pagamento do salário do pessoal dspoflibiUZad0 e todos os encargos sociais,
assistenciais, securitários e sindicais, aí incluídos horas extras diurnas
trabalhistas, previdefldái0S
e/ou noturnas, vale transporte, vale refeição e outros, são de responsabilidade exclusiva da
a quem competirá ainda o controle de freqüência e horário dos empregados.
CONTRATADA,

declara expressamente que é a única e exclusiva responsável, em
10.1.4.5 . A CONTRATADA

qualquer esfera, pelas obrigações oriundas da relação estabelecida com o pessoal disponibilizado,
inclusive com relação a eventuais acidentes de trabalho, reconhecendo expressamente que, em
abelecerá qualquer vínculo empregatício, de forma direta ou indireta, ainda
est
se
hipótese alguma, se
ou subsidiariedade, entre os seus empregados ou prepostO
que sob a alegação de solidariedad e
sentido da exclusão da
A em diligenciar no
CONTRATANTE, comprometendoSe a CONTRATAD
a
em qualquer procedimento judicial ou extrajudidal referente a eventual reclamação
CONTRATAN TE
OBJETO deste CONTRATO.
por direitos trabalhistas, referentes ao
ANEXOS específicos as
10.2. Salvo se explícitamente definido em contrário nos ADITIVOS e
até o limite de 3% (três por cento) sobre todo o volume de equipamentos
celebrados
operações de IMAC-D,
TERMOS DE SOLICITAÇAO DE SERVIÇO
aí
todos
os
Se
contratados, computandoCONTRATADA sem qualquer ônus à CONTRATANTE,
até a data da solicitaçãO, serão realizadas pela
mercial. A partir do limite mencionado ou caso as operações sejam
desde que feitas em horário
co
e da CONTRATANTE.
realizadas fora do horário comercial, os custos serão de responsabilidad

10
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10.2.1. Por IMACID entende-Se;
consiste na reinstalaçã o
10.2.1.1 instalação movimentação ou mudança de usuário;

do Ponto Informatizado já efetivadO,mOtwada por
TL P)

consiste no transporte do Ponto Informatizado já efetivate para 4i5
10.2.1.2. movimentação em que se encontr_va o pq
CONTRATANTE
outro local, desde que situado na mesma planta da
o endereço original de entrega do bem;
original a ser movimentado. Considera-Se PLANTA
consiste na instalação de novo hardware
10.2.1.3. Adição Informatizado já efetivado;

OU

novo software em um Ponto

consiste no ajuste da Imagem de Software e repasse do Check Ust de
10.2.1,4. Configuração um Ponto Informatizado já efetivado que fora movimentado ou que teve seu usuário mudado;

consiste na
10,2.1,5. Desmobíliização

dinstalaÇãO de hardware ou software de um Ponto

informatizado já efetivado.
dentro do limite estabelecido na Cláusula 10.2 para
10.2.2, Nos casos de movimentação de bens
localidade diversa, fora da planta em que se encontrava o ponto original a ser movimentado, os
os serão de responsabilidade
, frete e emissão dos documentos fiscais necessári
e
custos de transport
da CONTRATANTE.
10.2.3. As partes concordam que o limite mensal definido na Cláusula 10.2

flO

é cumulativo e não

gera crédito à CONTRATANTE para o mês subseqüente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE EXCEÇÃO
Salvo se explicitamente definido em contrário, as seguintes condições desobrigam a
garantia de funcionamento dos equipamentos:
CONTRATADA da responsabilidade de
11 , 1 .

11
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
11.1.1. Problemas e/ou danos gerados pela má utillzaçaO, negligência ou acidentes nos
equipamentos causados pelo pessoal da CONTATA
11.1.2. Problemas e/ou danos gerados por modificações nos equipamentos, realizadas pela
*L jp

CONTRATANTE ou pessoal por esta autorizado, sem anuência da CONTRATADA;

460 (

11.1.3. Problemas e/ou danos gerados por manutenção imprópria dos
/

CONTRATANTE;

11.1.4. Problemas e/ou danos gerados por infraestUra inadequada, inclusive problemas físicos,
elétricos ou de descarga elétrica na rede provida pela CONTRATANTE.
11.1.5. Roubo, furto ou qualquer outra forma de subtração ilícita acontecida dentro do
da CONTRANTE, respondendo a CONTRATANTE inclusive pelos fatos ocorridos
estabelecimen to
o de terceiro por ela indicado para entrega dos bens.
dentro do estabeledme nt
11.2. Caso as condições de exceção impliquem subtração, destruição, Inutilização ou estrago de
A pelo valor do bem aplicada
EQUIPAMENTOS, a CONTRATANTE indenizará a CONTRATAD
O pagamento mínimo de
depreciação de 20% (vinte por cento) ao ano, garantido à CONTRATADA
20% (vinte por cento) sobre o valor cotado.
11.2.1. Será considerado como valor do bem aquele constante na Nota Fiscal de Simples Remessa
para Locação.
acima se dará por meio de pagamento de Nota de Débito emitida pela
11.2.2. A jneni Z3ÇãO
em até 10 (dez) dias contados da constatação da inutilizaÇão.
CONTRATAD A à CONTRATANTE
fica ainda autorizada a cobrar pelos serviços de desin

Stalação e devolução

11.23. A CONTRATAD A
do equipamento inutilizado conforme valor de Serviço Avulso aplicável à época.

Equipamento s de tnformtica LTDA.
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail
www.arkI0k.c0m
ArkIOk-
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11.3. Caso as condições de exceção impliquem subtração, destruição, inutilização ou estrago de
indenizará a CONTRATADA pelo valor de mercado da peça nova.
PEÇAS, a CONTRATANTE
PARTES, havendo
11.3.1. O valor de mercado deverá ser definido em comum acordo entre as
F
preferência para aquisição junto aos fornecedores já credendadOs perante a COM VRAT41!
FI
461
Ô

J

11.32. A indeflhZ3ção acima se dará por meio de pagamento a Nota de Débito mitidp/
em até 10 (dez) dias contados da constatação do defeito.

CONTRATADA à CONTRATANTE

11.33. A CONTRATADA fica ainda autorizada a cobrar pelos serviços de desinstalação e devolução
da peça

inutilizada conforme valor de Serviço Avulso aplicável à época.

Nos casos de incompatibilidade ou inexistência de peças no mercado que permitam a
indenizará a
ciam,à
a CONTRATANTE
do equipamento
qual perten
substituição e funcioname nto
CONTRATADA pelo valor do equipamento, observadas as regras contidas na Cláusula 11.2 acima.

11.3.4 .

roubo, furto ou qualquer outra forma de subtração ilícita acontecida dentro do
CONTRATADA comunicação escrita do
da
CONTRANTE,
esta
se
obriga
a
enviar
à
n
estabelecime to
ocorrido juntamente com o Boletim de Ocorrência correspondente, original ou cópia autenticada,
11 .4 No caso de

em até 30 (trinta) dias do fato.
11.5. O pagamento da fatura mensal relativa ao aluguel dos bens subtraídos apenas será suspensa
após a quitação integral do débito e regularização fiscal da devolução pela

CONTRATANTE.

11.6. A substituição dos equipamentos subtraídos dependerá de nova negociaç ão

entre as Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DEVOLUÇÃO DOS BENS
O
OU ANEXOS específicos, rindo
12.1. Salvo se expressamente disposto em contrário em ADITIVOS
SERVIÇO e não tendo sido pactuada
prazo contratado previsto no TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
CONTRATANTE a disponibilizar os bens do
sua extensão ou a renovação do CONTRATO, obriga-Se a

13
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prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
no
p
SERVIÇO
TERMO DE SOLICTTAO DE
contadas a partir da zero hora do dia subseqüente ao seu vencimento ou à sua rescisão, para que a
CONTRATADA promova sua retirada.
12.2. A CONTRATANTE envidará seus melhores esforços para que o processo se
forma e no menor tempo possível, incluindo:
A às suas dependências.
a) Facilitar o acesso do pessoal da CONTRATAD
para acompanhamento dos serviços de remoção.
b) Nomear pessoa l
falta de partes, peças ou conjuntos, por meio da
C) Tomar ei ncia de eventuais estragos ou
assinatura do Termo de Vistoria.
não seja providenciad a no prazo estabelecido, fica
12.1 Caso a dsponibílíZaÇã0 dos equipamento s
CONTRATANTE obrigada ao pagamento referente ao período que exceder ao prazo contratual e
das eventuais despesas de deslocamento, frete e/ou serviços para esaUVaÇõeS já despendidas pela
pro-íta die sobre o
dos bens. As frações de dias serão calculadas
nto
CONTRATA DA para recolhime
TERMO DE SOLICITAÇ O DE SERVIÇO.
valor mensal do
wmPtin)flt0 da
l ou Ação Judicial para
12.4. Caso haja necessidade de Notificação Extrajudicia
, a CONTRATANTE arcará com os custos da notificaÇãO,
obrigação de devolução de equipamento s
A com
todos os ônus do processo judicial e com as despesas despendidas pela CONTRATAD
COM
(vinte por cento) sobre o valor da causa.
de 20%
honorários advocatídos, no percentual
12.4.1. Nos casos acima, a CONTRATADA ficará também desobrigada da remoção dos
balagem, movimentação,
equipamentos,devendo a CONTRATANTE arcar com custos de em
sede da CONTRATA
transporte e envio dos bens à
sem mudança dos
O LICITAÇAO DE SERVIÇO
TERMO
DE
12.5 No caso de renovação do
TERMO DE
OBJETOS, a devolução passará a ser devida ao final do prazo firmado no
ocrraçÃo DE SERVIÇO renovado.
14
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dos
DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO com substituição
12.6. No caso de renovação do TERMO
à
equipamentos, correrá por conta da CONTRATADA toda e qualquer despesa referente
mentação e transporte para a retirada dos equipamentos e substituição pelos
renovada, salvo se pactuado de forma
DE SERVIÇO,
bens do TERMO DE SOLICITAÇÃO
1 1LM.1 UP4 E1E7cpX

embalagem, mov i

diferente entre as partes.

463

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PAGAMENTO
assinatura
será efetuada 05 (cinco) dias após a
13.1. As PARTES pactuam que a primeira parcela
(trinta) dias da data do aceite,
as demais de 30(trinta) em 30
do relatório de ativação técnica e
anterior.
segundo medição realizada referente ao mês

(quinze) dias de antecedência ao vencimento,
13.2. A CONTRATADA emitirá, com pelo menos is
de um relatório consolidado da
a nota fizcal e fatura contra a CONTRATANTE, acompanhada
pactuado.
medição realizada, com vencimento para o dia
por meio de boleto bancário.
13.3. O pagamento será efetuado
de vencimento, desde que por
faturas mensais nas datas
13.4. O não pagamento das
penalidades conforme
acarretará incidência de multas e
rsponsabulídada da CONTRATANTE,
16 deste CONTRATO.
dísposiçães definidas na Cláusula

13.5.

É facultada à CONTRATANTE a antecipação

de pagamento das parcelas mensais dos

será equivalente a 90%
com um desconto cuja taxa
TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO,
época, por fração de 30 (trinta) dias, capitalizada sob
(noventa por cento) do CDI vigente à
regime de capitalização composta.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-

REAJUSTE

será
em cada TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
mensal
contratado
14.1. O valor
menor que vier a ser
de 12 (doze) meses, ou em periodicidade

reajustado após cada período

15
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contados a partir da DATA

silenciar, em periodicidade mensal,
ppermitida por lei, ou em caso desta
DE SERVIÇO.
referido TERMO DE SOUCITA
OE ASSINAT URA 0

de
variação acumulada do IGP-M - Índice Geral
a
Para cálculo da a tualização será utilizada

1

142.
Vargas.
Preços Mercado, apurado pela Fundação Getúlio

464

14.3. Caso o IGP-M seja descontinuado por qualquer motivo, será adotado como substitO o INPC
IBGE e, na falta deste, o índice que vi
pelo
de
Preços
ao
Consumidor,
apurado
- Índice Nacional
oficialmente a substi tu í-o
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TRIBUTOS
rito de tributos incidentes sobre suàs

u
respo nsável pelo pagame
com prometendo-se a PARTE
forma que a lei determinar,
na
ações de
respectivas atividades e receitas,
de quaisquer responsabilidades, demandas e
isenta
a manter a outra livre e
l

PARTES será
15.11 Cada uma das
responsáve

qualquer natureza.

serão incorporados
alterações nas a1íqU0t35 vigentes,
ou
e
taxas,
de sua efetiva entrada em vigor, bastando a
15.2. Novos tributos
da data
riginaiS, a par
aos
valores
o
automaticamente
comprobatório.
do suporte legal
apresentação

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-

GARANTIA
principal

de FIADOR / garantidor e
responsável (solidário(s) com
16.1. Assina também o
no quadro abaixo,
física devídamente caracterizada
de pagar aqui estipuladas, nos
pagador, a pessoa
as obrigações
CONTRATANTE, pelo integral cumpríme° de todas
renúncia dos benefícios
a
qualidade
presente CONTRATO na

termos do art. 818 e segs. do Novo Códígo Civil Brasileira, com expressa
Civil.
também do Novo Código
artigos
827,
835,
837,838
e
839
instituídos através dos
CPFIRG
NOME
-4^
9^
O78^
646.886.078-49
86^
6468^
Cp
^^
PG, 7.81.1.612/CPF:
Pereira
^^rcia
^ Cravo
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PENALIDADES
17.1. O não pagamento da Fatura até a data do seu vencimento sujeitará a CONTRATANTE,
independeflt1te de qualquer aviso, sem prejuízo das exigibilidades pecuniárias cabíveis,

à
ELZrCL

wi

aplicação das seguintes penalidades;

465

17.1.2. 2% (dois por cento) de multa sobre o débito original;
pro rata

17.13. Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sobre o débito original, calculados
dl,- até a efetiva liquidação do débito total;

17.1.4, Atualizaçã o

17.1.5.

dos valores em atraso conforme a Cláusula Décima Terceira deste Contrato;

Suspensão da garantia de funcionamento, aí se incluindo os prazo de solução

70

com relação aos bens em que a CONTRATANTE encontrase inadimplente, após o
acordados,
pagamento da Fatura correspondente, contado da data do seu
(sétimo) dia de atraso no
O restabelecimen to dos SERVIÇOS, em até 24
vencimento, exclusivo critério da CONTRATADA .
mento do valor integral da Fatura
à confirmação do paga
(vinte e quatro) horas, fica condiciona do
em atraso, com acréscimo dos encargos moratótiOS estabelecidos nesta Cláusula;

17.1.6. Cancelamento da locação de TODOS os bens, e conseqüente devolução dos mesmos, e
rescisão do presente Contrato, a critério da CONTRATADA, caso a inadimplênda por parte da
CONTRATANTE não seja sanada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de vencimento da
Fatura, sem prejuízo da cobrança da multa prevista na Cláusula 18.3 deste Contrato.
17.2. A violação da responsabilidade de emissão dos documentos fiscais necessários ao fiel
sujeitará a
cumprimento deste contrato, indusive as obrigações previstas no item 9.1.11,
ao pagamento de multa equivalente a 30% (trinta por cento) da soma dos valores
CONTRATANT E
unitários mensais cobrados por cada equipamento objeto da violação.

17
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50liCitaçãO

de Solução definidos no(S) TeOS(S) de

a
praZOS
No caso de descumPmt0
dos (cento e vinte horas) corridas de paraliSa°t
de 120
17.3 .
límite
de Serviço, até o
compulsórios sobre os valores ~sais devidos pela
concede descontos
r a 1 (uma)
cORATA
COTAI desde que cada atraso dure por um peodO de tempo contínuo superio
as partescontada a par do fim do prazo de solução acordado entre
466
hora ,
17.3.1. Os desconto s

/

seO calculados de acordo com a seguinte fórmula:

720
Onde

VI) Valor do desconto.
mensal doequipamento paralisado.
VM Valor

de 1 hora paralisada.
ades de períodos inteiros
considera
de
de
unid
n = Quantida
período mensal da locação,
flO
períodoS de 1 hora
720 Total de

um mês igual a

Odias.

rOS de 1 (uma) hora
da quantidade de unidades de períodos intei
íodO de
como período inteiro de 1 (uma) hora, o per
17.3.2. Para fins de cáUtO
atinja um período inteiro de
mencionada no item acima, considerar áI
não
1a hora inteira.
atraso que seja igual ou superior a is (quinze) minuto5, ainda que
do Primeiro período1 que será contado a par da
1 (uma) hora, exceto no caso
na ocorrência das ndiÇões de exceção

descontos com
17.3.4. Não serão concedidos
Cláusula Décima deste Contrato.
descritas na
se creditado à cOTAE na Fatura do

mês
tal

comPulS05

i7.3.4• O valor dos descontos
subseqüente ao mês em que foi verificado o fato que deu origem a esses descontos, sendo que
prí
crédito serâ efetuado com base no preço vigente no mês do desCUmmto.
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
i das de paralisação, a CONTRATANTE fará
17.4. A partir de 120 (cento e vinte) horas corr
totalidade do valor mensal do equipamento paralisado, não se
jus a desconto equivalente à
aplicando o desconto previsto na Cláusula 18.3.
17.5. As Partes acordam, desde já, que a concessão dos descontos compulsórios, na
determinada, possui caráter compensatório, caracterizando-Se como a única

exdula7

responsabilidade da CONTRATADA face à CONTRATANTE em relação ao descumpmPnhM
prazos de solução.
17.6. As PARTES concordam que é expressamente vedada a contratação, por urna Parte, de
empregados, prepostos ou terceinzados da outra Parte, sob pena de incidência de multa no
montante de 10 (dez) vezes o valor mensal deste Contrato, ressalvados os casos de autorização
escrita pela outra Parte.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RESCISÃO E DENÚNCIA
TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
iai. O presente Contrato (ou qualquer dos
contratados) poderá ser denunciado unilateralmente, na forma abaixo determinada:
18,1.1. Pela CONTRATANTE, antes de expirado o prazo de vigência definido no(s) respectivo(s)
TERMO(S) DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, mediante notificação, por escrito, à CONTRATADA
com, pelo menos, 60 (sessenta) dias de antecedência da data prevista para o seu encerramento,
sem prejuízo do pagamento da multa definida no item 18.3.
18.1.2. Por qualquer das Partes, no caso não cumprimento ou infração de quaisquer cláusulas ou
condições deste CONTRATO, desde que a PARTE infratora seja formalmente advertida pela outra e
não corrija o problema, ou apresente razões consideradas satisfatónas, ou ainda apresente um
plano de ação considerado adequado pelas PARTES, em até 30 (trinta) dias após a advertência,
sujeitando-se ainda a PARTE infratora ao pagamento da multa definida no item 18.3.
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
18.1.2.1. No caso de denúncia por infração da CONTRATANTE, esta Parte arcará com as despesas
de devolução e transporte dos bens locados, bem como quaisquer outras despesas advindas da
cobrança judicial ou extrajudicial dos danos causados pela infração, aí se incluindo honorários
advocatícios.

WM EP3R EiEC

dido,
18.2. Sem prejuízo das hipóteses acima, o presente Contrato ainda poderá ser r
prejuízo do cumprimento das obrigações e responsabilidades constantes do presente in meC*

i8

em especial, dos pagamentos e penalidades aqui previstos, mediante a ocorrência de um ou mais
dos seguintes acontecimentos;
iS.Z,I-- Declaração judicial de insolvência, falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou
liquidação judicial de qualquer das Partes;
1821. Atraso da CONTRATANTE

flOS

pagamentos devidos em virtude deste Contrato por prazo

superior a 60 (sessenta) dias;
18.2.3. Resd0 promovida pela CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou
extrajudicial quando caracterizado o uso indevido, ilegal ou fraudulento dos bens pelo CLIENTE,
estando a CONTRATADA isenta de qualquer responsabilidade neste caso.
1-83. No caso de denúncia do Contrato, conforme itens 18.1.1 e 18.1.2, ou rescisão do Contrato,
conforme itens 18.2.1, 18.2.2 e 18.2.3, a Parte que pleitear a denúncia/resciSãO ou Parte infratora,
conforme o caso, fica obrigada a pagar à outra, de uma só vez, imediatamente após a denúncia
e/ou à rescisão, e independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, multa compensatória
todas as parcelas vincendas relativas
no valor equivalente a 3O'/0 (trinta por cento) do valor total de
ao(s) TERMOS (s) DE SOUCLTAÇAO DE SERVIÇO cancelado(S)/rescindido(
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO contratado não
18.4. O cancelamento de qualquer
á o cancelamento dos demais, bem como não afetará a validade do Contrato ressalvada a
importa r
hipótese expressa no item17.1.6.
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.--- - ..-----..--fica obrigada a devolver todos os bens de
18.5. Após a denúncia/rescisão, a COTATA
propriedade da COTADA, conforme as condições estabelecidas na Cláusula Décima Primeira.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONFIDENCIAUDE

EEJTC'L

19.1 As PARTES se empenham em manter sigilo referente às condições e terflos de46 9
SRVIÇOe/
CONTRATO, seus Aditivos e Anexos, aí se incluindo o TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
a não revelar a terceiros qualquer informação ou documento que receberem da outra PART1
/
durante a execução do presente CONTRATO.
19.2 Para fins de interpretação deste CONTRATO, seus Aditivos e Anexos, aí se incluindo TERMO
SERVIÇO, as PARTES convencionam que "INFORMAÇÕES

DE SØLICU'AÇÃO DE

CONIONCIAI S" significam toda e qualquer informação, fornecida por uma PARTE à outra, por
relacionada à execução do presente CONTRATO, incluindo, mas não se
escrito ou verbalmente,
limitando a, todos e quaisquer dados técnicos, econômicos, financeiros, e os relacionados a
produtos, sefviços, fornecedores, mercados, desenvolvimento de tecnologias, invenções, processos,
finanças, relatórios, arquivos, boletins,
projetos, softwares, funcionários, pesquisas de mercado,
avaliações, cálculos, opiniões, quadros, lista de clientes, lista de preços, lista de matéria-prima, lista
de custos, pertencentes à PARTE Informante, a seus representantes, coligadas e associadas e que
porventura sejam reveladas, no presente ou no futuro, à PARTE Informada ou a qualquer de seus
representantes, coligadas ou associadas.

19.3. A obrigação de sigilo não se relaciona às informações que:
desde que as PARTES não tenham
19.3.1. Estiverem ou se tornarem disponíveis publicamente,
concorrido para a ocorrência de tal publicidade.

tendo sido do conhecimento da
19.12. Puderem ser comprovadas através de documentação como
PARTE informada antes do recebimento de qualquer informação fornecida pela PARTE informante.
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CONTRATO DE LOC AÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
19.3.3. Tiverem sido recebidas licitamente através de terceiros pela PARTE informada, sem restrição
PARTE
à sua revelação e sem violação de obrigação de sigilo direta ou indiretamente para com a
informante.
19.3.4. Devam ser divulgadas por força de Lei, processo judicial ou administrativo
PARTE que originou tal "Informação Confidencial" seja avisai anteslcO
mandatório, desde que a

divulgação e que a mesma seja a mais restrita possível.

1

19.3.5. Puderem ser comprovadas através de documentação como tendo sido desenvolvidas
independentemente pela PARTE informada, sem qualquer relação com as Informações
Confidenciais.
19.3,6. Sejam identificadas pela PARTE informante, de forma expressa, como não sendo mais

confidenciais ou de sua propriedade.
19.4. A PARTE informada dará conhecimento aos seus funcionários e representantes acerca da
existência e inteiro

teor da presente Cláusula, responsabiiízandose por todo e qualquer

descumprimefltü das obrigações previstas nesta Cl~ por si e por seus empregados e

representantes, bem como por todos aqueles a quem seus empregados e representantes
indevidamente revelarem as INFORMAÇOES CONFIDENCIAIS.
19.5. A obrigação de conftdendalidade estabelecida nesta Cláusula persistirá vinculando as PARTES
contratantes pelo período de 05 (cinco) anos contados da data do efetivo término do CONTRATO,
independentemente da sua causa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
20.1. Nenhuma PARTE, à exceção das ressalvas expressamente feitas neste CONTRATO, será
considerada responsável nas relações com a outra por faltas ou atrasos na execução de qualquer
obrigação aqui avençada, pelo período e na medida em que tal falta ou atraso seja advindo de caso
fortuito, força maior ou culpa exclusiva da outra PARTE.
22
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
20.2. Entende-Se como caso fortuito ou de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir, conforme previsto no artigo 393 do Código

Civil.

20.3. A rescisão advinda de caso fortuito ou de força maior não implica qualquer penalidade às
PARTES, ficando a CONTRATANTE, todavia, obrigada ao pagamento pelos aluguéis já

Ei

1R5LL

471
faturados.
cLÁusulA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES GERAIS
21.1. Este acordo não representa, e de forma alguma implica:
21.1.1. Formação de sociedade ou associação entre as PARTES.
representante da outra.
21.1.2. Autorização para qualquer das PARTES atuarem como agente OU

21.2. O não exercício de

qualquer direito decorrente deste CONTRATO por qualquer PARTE não

constituirá renúncia de tal direito.

21.3. Nenhuma

mudança, alteração ou aditivo de qualquer disposição deste CONTRATO terá efeito,

salvo se efetuada por escrito e assinada pelas PARTES e por duas testemunhas.

21.4.

Nenhuma PARTE poderá ceder ou transferir os seus direitos ou obrigações decorrentes deste,

ou posição jurídica assumida neste CONTRATO, sem o prévio e expresso consentimento por escrito
da outra PARTE.

21.5V

Este CONTRATO será regido pela legislação brasileira, sendo que, na eventualidade de alguma

de suas disposições serem consideradas inválidas, tal invalidada não afetará qualquer outra
disposição cuja eficácia não tenha sido questionada.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA— CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

22.1. Declara a CONTRATANTE ter recebido da CONTRATADA, através de seu representante, todas
as explicações relativas à transação ora formalizada, tendo lido, compreendidoceitg
integralmente todas as CLÁUSULAS e condições deste CONTRATO, após ampla análise discussão
472
dos termos nele constantes.
22.2. As Partes declaram que assinam este Contrato seus representantes regularmente constituídos,
responsabilizando-se integralmente pelos atos daqueles que, destituídos de poderes de
representação, fraudulentamente assinem o presente instrumento.

223. A CONTRATADA declara que os eventuais softwares por ela disponibilizados juntamente com
os bens locados são devidamente licenciados, não havendo qualquer violação a direitos autorais dos
fabricantes e fornecedores.
22.4. A CONTRATANTE,

por sua vez, dedara-se exclusiva e inteiramente responsável por qualquer

ato que atente contra direitos autorais advindos de instalação de programas de computadores sem
a prévia e expressa anuência da CONTRATADA, respondendo, inclusive, por eventuais multas ou
apreensões realizadas, situações em que ficará obrigada a indenizar a CONTRATADA pelas
penalidades impostas.
22.5. A violação do dever expresso no item 22.4 autoriza a rescisão de pleno direito deste Contrato
por iniciativa da CONTRATADA, incidente, além do ressarcimento pelas penalidades sofridas, a
multa prevista no item 18,3 deste Contrato.
clÁusuLA

VIGÉSIMA TERCEIRA -

211. Fica eleito o Foro da Comarca de

São Paulo para dirimir quaisquer pendêndas decorrentes

do presente instrumento de CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

•
•

-.
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E por estarem justos e Contratados, assinam este
i nstrumento em duas vias de igual
teor, na
Presença das testemunhas abaixo id
entificadas que a tudo assistiram.

São Pauto, 16 de

c
CONTRATANTE PARTIDO

TRAMLHISTANAaONAL

CONTRAT
DE INFORMÁTICA LIDA.

(&LCv 'h-'
Ct ---

CPF;3

Nome;

Andrea Sellan Leite

CPF: 85,153.51870

Arklok- Eq uipame 05
de I nformática LTDA.
Centrai de Atend imento .
461-2810 e-maU
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EiPs
Pagamento de títulos com débito em conta corrente
29/12/2014
119301193

- BANCO DO BRASIL -

12:10:5
0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
CONTA:
AGENCIA: 1193-2

21.810-3

BANCO BRADESCO S.A.
23790313819527154316706012122203962914000041000
122.910
NR. DOCUMENTO
29/12/201
DATA DO PAGAMENTO
410,00
VALOR DO DOCUMENTO
419,90
VALOR COBRADO
NR.AUTENTICACAO
sinada por

8.C1E.F09.041. EAC.218
J5474951 MARCA PERE!RA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

29/12/2014 12:04:42
29/1212014 12:10:43

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASC DE ABREU.

1/1

[bb.com. hr]

29/12J2C

A33V291 154644296003
29/12/201 4 12:04:4

Pagamentos com código de barras
FWR

Opção para pagamento
Agência
Conta corrente

Débito em conta corrente
1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
BANCO BRADESCO S.A.

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado
Transação registrada como pafldenê oo os

2379031301 95271,S43! ;^ 7 060.

29/12/2014
410,00
000

0.00
0.00

1

.0.00
S2F) ELE C &IL-I 00
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Pp.ndênca número: 303703048.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

26.6174&ccxlNotcia=0

1/1

e

,-- -

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AVENTDA
GUPE, 10201 - ID. BELVAL - BARUERIISP

T

T

,-

Recibo do Sacad
Agência/Código Cedente

Cedente

Vencimento

ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI -28/12/2014
0313-110121222-2
EPP CNPJ: 10.489.71310001-14

Nosso Número
Número do Documento
Sacado
09/52715431606-0
80450
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
(-) Desconto
() Valor do Documento
(x) Valor
Quantidade
Espécie
410,00
— R$
(=) Valor Cobrado
(±) Outros Acréscimos
. El

476

Autenticação Mecânica

Corte Aqui
" 1237-21

23790 31301 95271 543167 06012 122203 9 62910000041000
IVer5me0to

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO

LOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP CNPJ: 10.489.7

Número do Documento

Documento

80450

Uso do Banco 1 CIP Icarteira
8650

000

09

Espécie DoeDS
1
Jspec1e 1yuanuuaue
R$ 1

Aceite
1N

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Juros de R$0,14 ao Dia
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$8,20 e

[-14
a Processamento
0411212014

Valor

Wi 212014

Agência/Código Cedente
0313-110121222-2
Nosso Número
09152715431606-C

(=) Valor do Documento
-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
CNPJ: 01.248.3621000169

Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

RUA JACOFER 615 JARDIM PEREIRA LEITE SAO PAULO SP 02712-070

[fador/Avahsta

Ficha de Con
Autenticação Mecânica

ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREU
C1,11PJ: 10Á8911310001-14

-

-N'

------- ----

- --

--

-.

--.

INSCR. ESTADUAL 206.269.519.117
E-mail: flnanceiro@arklokcom.br
Fone: (11)4619-8810
AVEN!DAGUPÊ-10201 -JD.BELVAL-SP
Cep: 06422-120
Site: www.artdolccom.br

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CNPJ / CPF
01.248.36210001-69

NOME RAZÃO SOCIAL
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL

ENDEREÇO
SRTVS, 701
FONE/FAX
(11) 3488-9400

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

CEP
70340-000

F
INSI R. ESTADUAL
TO

WL S)

W

INFORMAÇÕES DA FATURA

NÚMERO

VALOR
ES 410,00

VENCIMENTO
28112/2014

QUATROCENTOS E DEZ REAIS

BANCO
Banco Bradesco 5/A

PERÍODO E LOCAJ
28112/2014 Á 2710112015

* * * 5 * * * 5 * * * * * * * 5 * * * * * * * * 5 * * * * * * * * * * * * 5 * * * 5 * * 5

OBSERVAÇÕES
E-mail para cobrança: arthur.stanev@radioatual.com.br

Em conformidade com a Lei N ° 116 de 31 de Julho de 2003 - tens 3.01, o qual
indeferiu ao pagamento de ISS ( Imposto Sobre Serviços) e a desobrigatoriedade d
Nota Fiscal de prestação de Serviços de Locação de Bens Moveis
Declara para fins de não incidflncia na fonte da CSLL, da Cofies e da contibuicãi
Social para o pagamento da PIS / PASEP. a que se refere o artigo 30 da lei N°10.833
de 2911212003, que é regularmente inscrita no sistema integrado de pagamento dr
impostos.

RECEBI(EMOS) DE ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELj O MATERIAL ACIMA DESCRITO NESTA FATURA DE LOCAÇÃO
IDNTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATADO RECEBIMENTO

FATURA DE LOCAÇÃO

N° 80.450

oJr;O
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES

1 1. Como CONTRATANTE, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n o 01.248.362/0001-69, Inscrição Estadual n o Isenta, estabelecida_L----El
TP1.
SRTVS, 701 Bloco 01 Sala 422 - Asa Sul - Cep: 70340-000, na cidade de Brasília/DF.
478
12. Como CONTRATADA, ARKLOK-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurk!kõ d
direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 10.489.713/0001-14, Inscrição Estadual no
206.269519.117, estabelecida na Avenida Gupé, 10.201 CEP 06422-120. Barueri/SP.

1.3. As PARTES supra nomeadas e qualificadas neste ato, representadas na forma dos seus respectivos
atos constitutivos, celebram o presente CONTRATO, observadas as CLÁUSULAS e condições aqui
pactuadas.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

2.1. O OBJETO deste CONTRATO é a locação à CONTRATANTE de equipamentos de informática,
TODOS de propriedade da CONTRATADA, doravante denominados simplesmente
equipamentos ou bens, em conformidade com o descrito nos ANEXOS e ADITIVOS que fazem
parte integrante e inseparável deste instrumento e que são revestidos dos requisitos previstos no
art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil brasileiro.

2.1.1. A CONTRATANTE assume toda a responsabilidade, na qualidade de locatária, pela guarda dos
equipamentos de propriedade da CONTRATADA instalados nas localidades designadas pela

CONTRATANTE, obrigando-se por si, seus empregados e eventuais terceiros, a tomar os devidos
cuidados na preservação dos equipamentos referidos, sendo certo que a CONTRATANTE será
responsabilizada por quaisquer danos e extravios, nos termos da Cláusula Décima deste Contrato.

2.2. Desde que especificamente definido nos ANEXOS e ADITIVOS e que integram este
CONTRATO, será responsabilidade da CONTRATADA acobertar os equipamentos locados com
1
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garantia de funcionamento, segundo indicadores de nível de serviço pactuados entre as
PARTES, que podem incluir prazos de solução para correção de eventuais problemas que
prejudiquem a funcionalidade dos equipamentos. Tais indicadores deverão estar explicitamente
definidos nos ANEXOS E ADITIVOS que integram este CONTRATO.
479
fr
2.3. Quaisquer serviços porventura pactuados entre as partes que não estejam estrit mente
associados aos escopos de locação e garantia de funcionamento, deverão ser objeto de nova
negociação entre as Partes.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO
3.1, O presente instrumento terá duração de acordo com os prazos definidos em seus ANEXOS e
ADITIVOS, podendo ser renovado por meio de acodo escrito entre as PARTES.
3.2. Cada locação, se contratada por prazo determinado, será automaticamente renovada por
períodos iguais e sucessivos, a menos que a CONTRATANTE notifique à CONTRATADA, por escrito,
sua intenção de cancelar o CONTRATO, ANEXO OU ADITIVO, com antecedência mínima de 30
(Trinta) dias da data prevista para o término de sua vigência.
CLÁUSULA QUARTA - VALOR MENSAL
4.1, A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA a quantia apurada através de
medição, sempre em conformidade com os ANEXOS E ADITIVOS deste CONTRATO.
CLÁUSULA QUINTA - ESTRUTURA DO CONTRATO
5.1. Este documento é o CONTRATO PRINCIPAL, genericamente denominado de Contrato, e
define as regras e diretrizes gerais para todos os equipamentos de propriedade da CONTRATADA
tocados à CONTRATANTE.
5.2. As especificidades e detalhamentos necessários para cumprimento do OBJETO deste
CONTRATO são definidos em TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, documento que
2
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estabelece regras, definições, obrigações adicionais e condições para a operação pactuada,
podendo incluir também os indicadores de nível de serviço, o cronograma de implantação e outras
diretrizes
TWL 5U9 1^ 34 E

5.2.1. Os TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

são emitidos pela CONTRATADA e

480
integralmente aprovados pela CONTRATA, podendo ser estabelecidos entre as PA ES a
qualquer tempo. Quando devidamente formalizados, são reconhecidos como A

6'

CONTRATUAL, fazendo parte integrante e insepa rável deste CONTRATO.

TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO com o
5.2.2 Um único CONTRATO pode ter diversos
objetivo de detalhar especificidades relevantes a diferentes linhas de equipamentos, ficando
referem-se tãoacordado que as disposições de cada TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
somente aos equipamentos por ele abrangidos.
5.3. A inclusão de equipamentos a este contrato deve ser realizada através do

TERMO DE

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, documento emitido pela CONTRATANTE para a CONTRATADA, a
qualquer tempo, e que é reconhecido pelas partes como ADITIVO CONTRATUAL, fazendo parte
integrante e inseparável deste CONTRATO.

5.3.1, Um

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

deve conter, no mínimo, as seguintes

informações:
Número oficial sequencial de controle criado pela CONTRATANTE.
a)
b) Número do CONTRATO firmado entre as PARTES.
c) Data da solicitação.
Número da Proposta Comercial da CONTRATADA com as condições negociadas.
d)
e) Quantidade de equipamentos desejados.
f) Tipo e modelo dos equipamentos.
g) Especificação técnica das imagens de

software, com detalhamento daqueles que são de

propriedade da CONTRATANTE, se for o caso.
h)

Prazo desejado, considerado entre a ativação e a retirada dos equipamentos.

3
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i) Valores unitários dos equipamentos (e também insumos, se for o caso), com subtotais e total
geral do Termo de Solicitação.
j) Local da instalação dos equipamentos.
k) Outras informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE.
1) Demais informações explicitadas nos ANEXOS e ADITIVOS a este contrato.
será considerado válido pelas P
5.3.2. Um TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
acobertada por proposta comercial da CONTRATADA, dentro do prazo de validade da prop
CLÁUSULA SEXTA - GESTORES DO CONTRATO
dias após assinatura deste CONTRATO, cada PARTE deve formalizar à
6.1. Em até 15 (quinze)
outra qual será seu gestor do contrato, incluindo endereço, telefone e correio eletrônico, mantendo
tais informações atualizadas enquanto este CONTRATO estiver vigente.
devem centralizar as comunicações, dirimir dúvidas e promover as
6.2. Os Uestores do contrato
ações necessárias para o bom andamento das obrigações pactuadas.
6.3. Declara a CONTRATANTE que o Gestor por ela designado tem poderes para assinar o Relatório
de Ativação Técnica definido na Cláusula 7.2.1 e, portanto, para autorizar o início do faturamentO
referente aos bens ativados por meio do Termo assinado.
CLÁUSULA SÉTIMA - MEDIÇÃO
7.1. Medição é

o cálculo do valor a ser pago mensalmente pelo CONTRATANTE à CONTRADk

considerando:
medição. Os valores são calculados com
7.1.11 O valor dos equipamentos ativos no mês da
que lhe deram origem, incluindo
base no valor dos TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
reajustes, quando houver.
4
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7.1.1.1. Equipamentos ativados no mês da

medição terão seu valor calculado pra rata cuie, ou seja,

no mês de sua ativação, cada equipamento terá seu valor calculado a partir do dia em que foram
ativados, sendo certo que tal, cada mês, para efeito de cálculo, terá sempre a duração de 30
ii.ri

(trinta) dias.

482
7.12. Demais valores e ajustes pactuados entre as partes

equipamentos ativos os equipamentos que passaram pelo processo de
ativação, e que ainda não foram desativados.
72 Entende-se por

7.2.1. Entende-se por

ativação do equipamento a conclusão do processo que estiver

expressamente definido nos ADITIVOS e ANEXOS que lhe deram origem, podendo incluir a
aprovação da funcionalidade do equipamento pelo usuário final por meio da assinatura de

"Relatório de Ativação Técnica",

a instalação do equipamento ou mesmo sua simples

disponibilização nas instalações da CONTRATADA.

7.2.1.1, A CONTRATANTE poderá solicitar a ativação dos equipamentos até o prazo máximo de 30
(trinta) dias contados da entrega dos bens. A partir do prazo mencionado, os equipamentos serão
automaticamente considerados ativados e serão faturados os valores mensais, obedecidos os
procedimentos expressos na Cláusula 7.4.

7.2.1.2. As condições e responsabilidades das PARTES sobre operação de transporte,
desembalagem, movimentação e instalação dos equipamentos estão definidas nos ANEXOS e
ADITIVOS

a este CONTRATO,

7.2.1.3. Na falta de uma definição explícita nos ADITIVOS e ANEXOS que lhe deram origem, fica
entendido que

ativação será a simples disponibilização dos bens nas instalações da

CONTRATANTE.

5
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BENS MÓVEIS N° 090184

72.2. Entende-se por desativação o processo que estiver expressamente definido rios ADiTIVOS e
ANEXOS que lhe deram origem, podendo incluir a simples retirada da equipamento das instalações
da CONTRATANTE, ou a realização de processos técnicos pactuados.
PtR EL

7.3. Caso a CONTRATANTE não atenda aos requisitas técnicos, operacionais, de infraestr tura ou 483
de rede interna sob sua responsabilidade, a CONTRATADA devera fazer constar do Relatório de
Visita Técnica tais pendências e concederá à CONTRATANTE prazo de 05 (cinco) dias út _is

ÉJC31 c]

a sua regularização. Caso, transcorrido este prazo, a CONTRATANTE não tenha atendido aos
requisitos referidos acima, estará a CONTRATADA automaticamente autorizada a iniciar

O

faturamento à CONTRATANTE. Nessa hipótese, a assinatura do Termo de Ativação Técnica será
suprida por um relatório de ativação assinado pelo Gestor da CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS DE SOLUÇÃO E NÍVEL DE SERVIÇOS ACORDADO
8,1, A CONTRATADA compromete-se a proceder à solução dos problemas apresentados pelos bens
locados de acordo com os prazos e premissas estabelecidos no TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
SERVIÇOS
8.1.1., Entende-se por prazo de solução o período computado entre a abertura do chamado técnico
pela CONTRATANTE no Seni/ce Desk da CONTRATADA e a resolução do problema apresentado,
inclui-se aí a substituição do equipamento defeituoso ainda que por outro sobressalente similar,
denominado back up.
8.2. Os indicadores de nível de serviço, que refletem os parâmetros de qualidade definidos no
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SER V IÇO, serão continuamente apurados, analisados e
apresentados pela CONTRATADA à CONTRATANTE na forma de relatórios mensais e reuniões
periódicas previamente agendadas entre as partes.
8.3. No caso de descumprimenta dos prazos de solução e desde que as justificativas apresentadas
pela CONTRATADA não sejam acatadas, a CONTRATANTE fará jus aos descontos compulsórios
fixados nas Cláusulas 17.3 e 17.4 deste Contrato.
6
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CLÁUSULA NONA - OB RIGA ÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Sem prejuízo das demais obrigações definidas neste Contrato, seus ADiTIVOS e ANEXOS, são
obrigações da CONTRATANTE:
484
9.1.1. Emitir TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

para a locação dos equipaments que

desejar, com base nas propostas comerciais emitidas pela CONTRATADA.

91.2. Cumprir todas as premissas e obrigações definidas nos ADITIVOS e ANEXOS a este
CONTRATO, envidando os melhores esforços no sentido de viabilizar a ativação dos equipamentos
nos prazos previstos.

9.1,3. Disponibilizar para instalação as mídias e licenças de uso dos softwares de sua propriedade,
sempre que forem definidas no

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, se for o caso.

9.1.4. Registrar Incidentes no Service Desk na CONTRATADA sempre que entender haver qualquer
problema de funcionamento dos equipamentos, nos termos descritos nos ANEXOS e ADITIVOS
deste CONTRATO.
9.13. Pagar pontualmente as faturas mensais emitidas pela CONTRATADA.
9,1.6. Qualquer alteração de endereço da CONTRATANTE e do local de entrega dos equipamentos
deverá ser imediatamente comunicada à CONTRATADA através de notificação escrita, isentando-se
a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pelo envio equivocado de correspondência,
cobranças ou equipamentos, até a efetiva comunicação do novo endereço. Antes do recebimento da
notificação, a CONTRATANTE responde pela mora a que deu causa, aí incluído, mas não limitado ao
envio de nota fiscal e fatura ao endereço pretérito, não configurando o novo envio como novação
do prazo para pagamento.

9.13. Indicar e manter atualizada "Relação dos locais de entrega" contendo os

endereços fiscais

para envio de cada equipamento, que será incorporada a este CONTRATO como ANEXO, podendo
ser alterado em comum acordo entre as PARTES. Tal relação deve incluir, pelo menos,

razão
7
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social, CNP.J, Inscrição Estadual, endereço completo, pessoa para contato, e-mail e telefone
de cada um dos locais de entrega.

9.1.9.1. A CONTRATANTE autoriza expressamente a CONTRATADA a enviar equipamentos
OBJETO deste CONTRATO, para todos os locais de instalação definidos na forma acima.

9.1.9.2. A CONTRATADA não entregará bens em localidades da CONTRATANTE que não

jai

fiscalmente regulares perante a Receita Federal e Estadual, Nos casos de solicitação, pela
CONTRATANTE, de equipamentos para localidades fiscalmente irregulares, impossibilitando à
CONTRATADA a entregar os bens, estará a CONTRATADA automaticamente autorizada a iniciar o
faturamento dos equipamentos solicitados.

.1,10. Solicitar à CONTRATADA a alteração do local original de entrega do equipamento
(remanejamento), cujas bases para movimentação serão definidas pelas Partes à época da
solicitação. Os remanejamentos efetuados sem o conhecimento da CONTRATADA eximirá desta a
responsabilidade por inventário dos mesmos, caso tal serviço seja contratado.

9.1,11. Emitir todos os documentos fiscais necessários ao fiel cumprimento deste CONTRATO, tais
como, mas não limitados a, notas fiscais de remessa em devolução de equipamentos, peças ou
partes para reposição ou substituição em garantia, e demais documentos considerados obrigatórios
pela legislação, isentando a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pela omissão no dever
acima.
9.1,11.1. Caso seja dispensada da emissão de documentos fiscais, a CONTRATANTE deverá obter
junto à Administração Fazendária documento necessário para o regular cumprimento de tais
obrigações fiscais.

9,2. Após a entrega dos equipamentos acordados no TERMO DE SOLICITAÇÃO DE

SERVIÇO,

nos locais designados, a CONTRATANTE será a única e exdusiva responsável pela integridade física,
conservação e guarda dos equipamentos, mesmo que ainda não ativados, podendo optar, a seu

8
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critério e às suas expensas, pela contratação de seguro de danos materiais no qual figure a
CONTRATADA como beneficiária
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1L3tML 5F E

486
10.1. Sem prejuízo das demais obrigações definidas neste Contrato, seus ADITIVOS e ANEX S, são

obrigações da CONTRATADA:
10.1.1 Disponibilizar os equipamentos solicitados pela CONTRANTE através dos TERMOS DE
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, desde que a CONTRATANTE encontre-se adimplente com relação a
todas as obrigações deste CONTRATO.
1.0.1.2. Salvo se explícitamente definido em contrário nos ADITIVOS e ANEXOS específicos, prover
garantia de funcionamento aos equipamentos locados sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE, incluídas despesas de manutenção, substituição e reparo dos equipamentos,
inclusive peças, disponibilizando também recursos para atendimento de chamados e suporte por
telefone e pela Internet.
10.1.2.1. A CONTRATADA ficará isenta da responsabilidade de garantia de funcionamento
quando os problemas forem gerados por uma das condições de exceção definidas no item 11
deste contrato.
conforme mecanismo definido
10.1.3. Realizar e apresentar mensalmente o processo de medição,
neste CONTRATO, seus ADITIVOS e ANEXOS.
10,1.4. Disponibilizar pessoal especializado para atendimento da CONTRATANTE, que poderá estar
alocado nas dependências da CONTRATANTE, desde que assim pactuado entre as PARTES.
10.1.4.1. Os profissionais da CONTRATADA, bem como seus prepostos quando estiverem nas
regulamentos estabelecidos pela
instalações da CONTRATANTE, cumprirão com todas as normas e
CONTRATANTE para seus empregados e demais terceiros, tais como e não se esgotando com os
9
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seguintes exemplos: segurança interna, normas ambientais, normas comportamentaiS e de acesso a
instalações e de utilização de recursos.
será responsável pela garantia de funcionamento dos ben 1L
e aSJrROR El
10.1.4.2. A CONTRATADA
respectivas condições de fornecimento negociadas, independentemente se executados pc r seus 487
empregados ou por eventuais sub-contratados.

10.1.43.

Desta relação não resultará qualquer subordinação, habitualidade e/ou exclusividade entre

os profissionais disponibilizados e a CONTRATANTE.
101.4,4. O pagamento do salário do pessoal disponibilizadO e todos os encargos sociais,
trabalhistas, previdenciános, assistenciais, securitários e sindicais, aí incluídos horas extras diurnas
e/ou noturnas, vale transporte, vale refeição e outros, são de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA, a quem competirá ainda o controle de freqüência e horário dos empregados.
declara expressamente que é a única e exclusiva responsável, em
10.1.4.5. A CONTRATADA
qualquer esfera, pelas obrigações oriundas da relação estabelecida com o pessoal dispo nibilizado,
inclusive com relação a eventuais acidentes de trabalho, reconhecendo expressamente que, em
hipótese alguma, se estabelecerá qualquer vínculo empregatíCiO, de forma direta ou indireta, ainda
solidariedade ou subsidiariedade, entre os seus empregados ou prepostos e
que sob a alegação de
a CONTRATANTE, comprometendo-se a CONTRATADA em diligenciar no sentido da exclusão da
CONTRATANTE em qualquer procedimento judicial ou extrajudicial referente a eventual reclamação
por direitos trabalhistas, referentes ao OBJETO deste CONTRATO.

10.2. Salvo se explicitamente definido em contrário nos ADITIVOS e

ANEXOS específicos, as

operações de rMAC-D, até o limite de 3% (três por cento) sobre todo o volume de equipamentos
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO celebrados
contratados, computando-se aí todos os TERMOS DE
sem qualquer ônus à CONTRATANTE,
até a data da solicitação, serão realizadas pela CONTRATADA
desde que feitas em horário comercial. A partir do limite mencionado ou caso as operações sejam
realizadas fora do horário comercial, os custos serão de responsabilidade da CONTRATANTE.
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10.2.1. Por IMAC/D entende-se:
0.2.1.i.instaIaÇãO - consiste na reinstalação do Ponto Informatizado já efetivado, motivada por
movimentação ou mudança de usuário;
488
10.2.1.2. Movimentação - consiste no transporte do Ponto Informatizado já efetivado ra um
outro local, desde que situado na mesma planta da CONTRATANTE em que se encontrava o ponto
original a ser movimentado. Considera-se PLANTA o endereço original de entrega do bem;
10.2.1.3. Adição consiste na instalação de novo hardware ou novo software em um Ponto
Informatizado já efetivado;
10.2.1.4. Configuração - consiste no ajuste da Imagem de Software e repasse do Check List de
um Ponto Informatizado já efetivado que fora movimentado ou que teve seu usuário mudado;
10,2,1.5. DesmobihZaçãO - consiste na desinstalação de hardware ou software de um Ponto
nformatizado já efetivado.
10.22 Nos casos de movimentação de bens dentro do limite estabelecido na Cláusula 10.2 para
localidade diversa, fora da planta em que se encontrava o ponto original a ser movimentado, os
custos de transporte, frete e emissão dos documentos fiscais necessários serão de responsabilidade
da CONTRATANTE.
10.2.3. As partes concordam que o limite mensal definido ria Cláusula 10.2 não é cumulativo e não
gera crédito à CONTRATANTE para o mês subseqüente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE EXCEÇÃO
11.1. Salvo se explicitamente definido em contrário, as seguintes condições desobrigam a
CONTRATADA da responsabilidade de garantia de funcionamento dos equipamentos:
11
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Problemas e/ou danos gerados pela má utilização, negligência ou acidentes nos
11.1.1. Problemas
equipamentos causados pelo pessoal da CONTRATANTE;
peia

11.1.2. Problemas e/ou danos gerados por modificações rios equipamentos, realizadas
1L4J. Ç F"
CONTRATANTE OU pessoal por esta autorizado, sem anuência da CONTRATADA;

489

1113. Problemas e/ou danos gerados por manutenção imprópria dos equi
CONTRATANTE;

11,1.4. Problemas e/ou danos gerados por infraestrutura inadequada, inclusive problemas físicos,
elétricos ou de descarga elétrica na rede provida pela CONTRATANTE.

11.1.5. Roubo, furto ou qualquer outra forma de subtração ilícita acontecida dentro do
estabelecimento da CONTRANTE, respondendo a CONTRATANTE inclusive pelos fatos ocorridos
dentro do estabelecimento de terceiro por ela indicado para entrega dos bens.

11.2. Caso as condições de exceção impliquem subtração, destruição, inutilização ou estrago de
EQUIPAMENTOS, a CONTRATANTE indenizará a CONTRATADA pelo valor do bem aplicada
depreciação de 20% (vinte por cento) ao ano, garantido à CONTRATADA o pagamento mínimo de
20% (vinte por cento) sobre o valor cotado.
11.2.1. Será considerado como valor do bem aquele constante na Nota Fiscal de Simples Remessa
para Locação.
112.2. A indenização acima se dará por meio de pagamento de Nota de Débito emitida pela
CONTRATADA à CONTRATANTE em até 10 (dez) dias contados da constatação da inutilização.

11,2.3. A CONTRATADA rica ainda autorizada a cobrar pelos serviços de desinstalação e devolução
do equipamento inutilizado conforme valor de Serviço Avulso aplicável à época.

12
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11.3. Caso as condições de exceção impliquem subtração, destruição, inutilização ou estrago de
PEÇAS, a CONTRATANTE indenizará a CONTRATADA pelo valor de mercado da peça nova.
11.3.1. O valor de mercado deverá ser definido em comum acordo entre as PARTES,
TAÃ.haeQ.F3 El
preferência para aquisição junto aos fornecedores já credenciados perante a CONTRATADA.

490

11.32. A indenização acima se dará por meio de pagamento a Nota de Débito em
CONTRATADA à CONTRATANTE em até 10 (dez) dias contados da constatação do defeito.
11.33. A CONTRATADA fica ainda autorizada a cobrar pelos serviços de desinstalação e devolução
da peça inutilizada conforme valor de Serviço Avulso aplicável à época.
113.4. Nos casos de incompatibilidade ou inexistência de peças no mercado que permitam a
substituição e funcionamento do equipamento à qual pertenciam, a CONTRATANTE indenizará a
CONTRATADA pelo valor do equipamento, observadas as regras contidas na Cláusula 11.2 acima.
11,4. No caso de roubo, furto ou qualquer outra forma de subtração il(cita acontecida dentro do
estabelecimento da CONTRANTE, esta se obriga a enviar à CONTRATADA comunicação escrita do
ocorrido juntamente com o Boletim de Ocorrência correspondente, original ou cópia autenticada,
em até 30 (trinta) dias do fato.
11.5. O pagamento da fatura mensal relativa ao aluguel dos bens subtraídos apenas será suspensa
após a quitação integral do débito e regularização fiscal da devolução pela CONTRATANTE.
11.6. A substituição dos equipamentos subtraídos dependerá de nova negociação entre as Partes

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DEV OLU ÇÃO DOS BENS
12.1. Salvo se expressamente disposto em contrário em ADiTIVOS ou ANEXOS específicos, rindo o
e não tendo sido pactuada
prazo contratado previsto no TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
sua extensão ou a renovação do CONTRATO, obriga-se a CONTRATANTE a disponibilizar os bens do
13
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TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,

contadas a partir da zero hora do dia subseqüente ao seu vencimento ou à sua rescisão, para que a

CONTRATADA promova sua retirada.
E
1p1L
12.2, A CONTRATANTE envidará seus melhores esforços para que o processo se dê da melhor
491
rh
forma e no menor tempo possível, incluindo:

a) Facilitar o acesso do pessoal da CONTRATADA às suas dependências.
b) Nomear pessoal para acompanhamento dos serviços de remoção.
c)

Tomar ciência de eventuais estragos ou falta de partes, peças ou conjuntos, por meio da

assinatura do Termo de Vistoria.

123. Caso a disponibilização dos equipamentos não seja providenciada no prazo estabelecido, fica
a CONTRATANTE obrigada ao pagamento referente ao período que exceder ao prazo contratual e
das eventuais despesas de deslocamento, frete e/ou serviços para desativações já despendidas pela
pro-rata die sobre o
CONTRATADA para recolhimento dos bens. As frações de dias serão calculadas
valor mensal do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO.
12.4. Caso haja necessidade de Notificação Extrajudicial ou Ação Judicial para cumprimento da
obrigação de devolução de equipamentos, a CONTRATANTE arcará com os custos da notificação,
CONTRATADA com
com todos os ônus do processo judicial e com as despesas despendidas pela
honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
ficará também desobrigada da remoção dos
124.1. Nos casos acima, a CONTRATADA
equipamentos, devendo a CONTRATANTE arcar com custos de embalagem, movimentação,
transporte e envio dos bens à sede da CONTRATADA.
12.5. No caso de renovação do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE

SERVIÇO sem mudança dos

OBJETOS, a devolução passará a ser devida ao final do prazo firmado no

TERMO DE

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO renovado.
14
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com substituição dos
12.6. No caso de renovação do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
equipamentos, correrá por conta da CONTRATADA toda e qualquer despesa referente à
embalagem, movimentação e transporte para a retirada dos equipamentos e substituição pelos
renovada, salvo se pactuado de$o.rma-.—_
bens do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO,
1 TPM.
diferente entre as partes.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — PAGAMENTO
13.1. As PARTES pactuam que a primeira parcela será efetuada 05 (cinco) dias após a assinatura
do relatório de ativação técnica e as demais de 30(trinta) em 30 (trinta) dias da data do aceite,
segundo medição realizada referente ao mês anterior.
131 A CONTRATADA emitirá, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência ao vencimento,
a nota fiscal e fatura contra a CONTRATANTE, acompanhada de um relatório consolidado da
medição realizada, com vencimento para o dia pactuado.
13.3. O pagamento será efetuado por meio de boleto bancário.
13.4. O não pagamento das faturas mensais nas datas de vencimento, desde que por
responsabilidade da CONTRATANTE, acarretará incidência de multas e penalidades conforme
dispose5 definidas na Cláusula 16 deste CONTRATO.
13.5. É facultada à CONTRATANTE a antecipação de pagamento das parcelas mensais dos
TERMOS DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, com um desconto cuja taxa será equivalente a 90%
(noventa por cento) do CDI vigente à época, por fração de 30 (trinta) dias, capitalizada sob
regime de capitalização composta.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- REAJUSTE
será
1.4.1. O valor mensal contratado em cada TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
reajustado após cada período de 12 (doze) meses, ou em periodicidade menor que vier a ser
15
Arklok- Equipamentos de Informática
Central de Atendimento: 4619-8810 e-mail arklok@arklok.com.br
www.arklok.com.br
LTDA.

e

CONTRATO DE LOCAÇ ÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
permitida por lei, ou em caso desta silenciar, em periodicidade mensal, contados

a partir da DATA

DE ASSINATURA do referido TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO.
14.2. Para cálculo da atualização será utilizada a variação acumulada do IGP-M - Índice

ra ric.
1 1LL PrC

1r

Preços - Mercado, apurado pela Fundação Getúlio Vargas.

493

143. Caso o IGP-M seja descontinuado por qualquer motivo, será adotado como substituto 0 INPC
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor, apurado pelo IBGE e, na falta deste, o índice que vier
oficialmente a substituí-lo
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA TRIBUTOS
151, Cada uma das PARTES será responsável pelo pagamento de tributos incidentes sobre suas
respectivas atividades e receitas, na forma que a lei determinar, comprometendo-se a PARTE
responsável a manter a outra livre e isenta de quaisquer responsabilidades, demandas e ações de
qualquer natureza.
15.2. Novos tributos e taxas, ou alterações nas alíquotaS vigentes, serão incorporados
automaticamente aos valores originais, a partir da data de sua efetiva entrada em vigor, bastando a
apresentação do suporte legal comprobatório.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- GARANTIA
FIADOR / garantidor e principal
16,1, Assina também o presente CONTRATO na qualidade de
pagador, a pessoa física devidamente caracterizada no quadro abaixo, responsável (solidário(s) com
a CONTRATANTE, pelo integral cumprimento de todas as obrigações de pagar aqui estipuladas, nos
termos do art. 818 e segs. do Novo Código Civil Brasileiro, com expressa renúncia dos benefícios
instituídos através dos artigos 827, 835, 837,838 e 839, também do Novo Código Civil.
NOME
Márcia Pereira Cravo

CPF/RG
RG: 7.811.612/CPF: 646.886.078-49
16
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PENALIDADES

17.1. O não pagamento da Fatura até a data do seu vencimento sujeitará a

CONTRATANTE,

independentemente de qualquer aviso, sem prejuízo das exigibilidades pecuniárias cab'y4
494

aplicação das seguintes penalidades:

17.1.2. 2% (dois por cento) de multa sobre o débito original;
17,1,3. Juros moratórias de 1% (um por cento) ao mês, sobre o débito original, calculados pro rata
dia até a efetiva liquidação do débito total;
17.1.4. Atualização dos valores em atraso conforme a Cláusula Décima Terceira deste Contrato;

17.1.5, Suspensão da garantia de funcionamento, aí se incluindo os prazo de solução
acordados, com reação aos bens em que a CONTRATANTE encontra-se inadimplente, após o 70
(sétimo) dia de atraso no pagamento da Fatura correspondente, contado da data do seu
restabelecimento dos SERVIÇOS, em até 24
vencimento, a exclusivo critério da CONTRATADA. O
(vinte e quatro) horas, fica condicionado á confirmação do pagamento do valor integral da Fatura
em atraso, com acréscimo dos encargos moratórias estabelecidos nesta Cláusula;

17.1.6 Cancelamento da locação de TODOS os bens, e conseqüente devolução dos mesmos, e
rescisão do presente Contrato, a critério da CONTRATADA, caso a inadimplência por parte da
CONTRATANTE não seja sanada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de vencimento da
Fatura, sem prejuízo da cobrança da multa prevista na Cláusula 18.3 deste Contrato.

17.2. A violação da responsabilidade de emissão dos documentos fiscais necessários ao fiel
cumprimento deste contrato, inclusive as obrigações previstas no item 9.1.11, sujeitará a
CONTRATANTE ao pagamento de multa equivalente a 30% (trinta por cento) da soma dos valores
unitários mensais cobrados por cada equipamento objeto da violação.

17
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
17.3. No caso de descumprimento dos prazos de solução definidos no(s) Termos(s) de Solicitação
de Serviço, até o limite de 120 (cento e vinte horas) corridas de paralisação,
CONTRATADA concederá descontos compulsórios sobre os valores mensais devidos pela

a

CONTRATANTE, desde que cada atraso dure por um período de tempo contínuo superior a urr'a
hora, contada a partir do fim do prazo de solução acordado entre as partes.

495

17.3.1. Os descontos serão calculados de acordo com a seguinte fórmula:
VD fl)ÇVM
720
Onde

VD Valor do desconto.
VM Valor mensal do equipamento paralisado.
n Quantidade de unidades de períodos inteiros de 1 hora paralisada.
720 Total de períodos de 1 hora no período mensal da locação, considerando um mês igual a
O dias,
17.3.2. Para fins de cálculo da quantidade de unidades de períodos inteiros de 1 (uma) hora
mencionada no item acima, considerar-se-á, como período inteiro de 1 (uma) hora, o período de
atraso que seja igual ou superior a 15 (quinze) minutos, ainda que não atinja um período inteiro de
1 (uma) hora, exceto no caso do primeiro período, que será contado a partir da 1 hora inteira.
17.34. Não serão concedidos descontos compulsórios na ocorrência das condições de exceção
descritas na Cláusula Décima deste Contrato.
io
17.3.4. O valor dos descontos compulsór s será creditado à CONTRATANTE na Fatura do mês
subseqüente ao mês em que foi verificado o fato que deu origem a esses descontos, sendo que tal
crédito será efetuado com base no preço vigente no mês do descumprimento.
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CONTRATO DE LO CA ÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
17.4. A partir de 120 (cento e vinte) horas corridas de paralisação, a CONTRATANTE fará
jus a desconto equivalente à totalidade do valor mensal do equipamento paralisado, rio se
aplicando o desconto previsto na Cláusula 18.3.
TRM
17.5, As Partes acordam, desde já, que a concessão dos descontos compulsórios, na forma acima
determinada, possui caráter compensatório, caracterizando-se como a única e e clusiva
responsabilidade da CONTRATADA face à CONTRATANTE em relação ao descumprimento dos
prazos de solução.

17.6. As PARTES concordam que é expressamente vedada a contratação, por uma Parte, de
empregados, prepostos ou terceirizados da outra Parte, sob pena de incidência de multa no
montante de 10 (dez) vezes o valor mensal deste Contrato, ressalvados os casos de autorização
escrita pela outra Parte.

cLÁuSuLA DÉCIMA OITAVA - RESCISÃO E DENÚNCIA

18.1. O presente Contrato (ou qualquer dos TERMOS DE SOLICiTAÇÃO DE SERVIÇO
contratados) poderá ser denunciado unilateralmente, na forma abaixo determinada:

Pela CONTRATANTE, antes de expirado o prazo de vigência definido no(s) respectivo(s)
TERMO(S) DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, mediante notificação, por escrito, à CONTRATADA

com, pelo menos, 60 (sessenta) dias de antecedência da data prevista para o seu encerramento,
sem prejuízo do pagamento da multa definida no itern 18.3.

18,1.1 Por qualquer das Partes, no caso não cumprimento ou infração de quaisquer cláusulas ou
condições deste CONTRATO, desde que a PARTE infratora seja formalmente advertida pela outra e
no corrija o problema, ou apresente razões consideradas satisfatórias, ou ainda apresente um
dias após a advertência,
plano de ação considerado adequado pelas PARTES, em até 30 (trinta)
sujeitando-se ainda a PARTE infratora ao pagamento da multa definida no item 18.3.

19
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CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
18.1,2.1. No caso de denúncia por

infração da CONTRATANTE, esta Parte arcará com as despesas

de devolução e transporte dos bens locados, bem como quaisquer outras despesas advindas da
cobrança judicial ou extrajudicial dos danos causados pela infração, aí se incluindo honorários
advocatícios.

1 TL
497

18.2. Sem prejuízo das hipóteses acima, o presente Contrato ainda poderá ser rescindido, sem
prejuízo do cumprimento das obrigações e responsabilidades constantes do presente instrumento e,
em especial, dos pagamentos e penalidades aqui previstos, mediante a ocorrência de um ou mais
dos seguintes acontecimentos:

18.2.1. Declaração judicial de insolvência, falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou
liquidação judicial de qualquer das Partes;

18.2.2. Atraso da CONTRATANTE nos pagamentos devidos em virtude deste Contrato por prazo

superior a 60 (sessenta) dias;
18.23. Resclso promovida pela CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou
extrajudicial, quando caracterizado a uso indevido, ilegal ou fraudulento dos bens pelo CLIENTE,
estando a CONTRATADA isenta de qualquer responsabilidade neste caso.

18.1 No caso de denúncia do Contrato, conforme itens 18.1.1 e 18.1.2, ou rescisão do Contrato,
conforme itens 18.2.1, 18.2.2 e 18.23, a Parte que pleitear a denúncia/rescisão ou Parte infratora,
conforme o caso, fica obrigada a pagar à outra, de uma só vez, imediatamente após a denúncia
e/ou á rescisão, e independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, multa compensatória
no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total de todas as parcelas vincendas relativas
ao(s) TERMOS (s) DE SOLICITAÇAO DE SERVIÇO cancelado(s)/rescindido(s).
contratado não
18,4. O cancelamento de qualquer TERMO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO
importará o cancelamento dos demais, bem como não afetará a validade do Contrato ressalvada a
hipótese expressa no item 17.1.6.
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18.5. Após a denúncia/rescisão, a CONTRATATANTE fica obrigada a devolver todos os bens de
propriedade da CONTRATADA, conforme as condições estabelecidas na Cláusula Décima Primeira.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONFIDENCIALIDADE

TpL R
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19.1, As PARTES se empenham em manter sigilo referente às condições e termo deste
cr
1
CITAÇAO DE SER'IÇO,
CONTRATO, seus Aditivos e Anexos, aí se incluindo o TERMO DE SOLT
a não revelar a terceiros qualquer informação ou documento que receberem da outra PARTE
durante a execução do presente CONTRATO.
19.. Para fins de Interpretação deste CONTRATO, seus Aditivos e Anexos, aí se incluindo

TERMO

DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO, as PARTES convencionam que "INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS" significam toda e qualquer informação, fornecida por uma PARTE à outra, por
escrito ou verbalmente, relacionada à execução do presente CONTRATO, induindo, mas não se
limitando a, todos e quaisquer dados técnicos, econômicos, financeiros, e os relacionados a
produtos, serviços, fornecedores, mercados, desenvolvimento de tecnologias, invenções, processos,
projetos, softwares, funcionários, pesquisas de mercado, finanças, relatórios, arquivos, boletins,
avaliações, cálculos, opiniões, quadros, lista de clientes, lista de preços, lista de matéria-prima, lista
de custos, pertencentes à PARTE Informante, a seus representantes, coligadas e associadas e que
porventura sejam reveladas, no presente ou no futuro, à PARTE Informada ou a qualquer de seus
representantes, coligadas ou associadas.

19.3. A obrigação de sigilo não se relaciona às informações que:

19.11. Estiverem ou se tornarem disponíveis publicamente, desde que as PARTES não tenham
concorrido para a ocorrência de tal publicidade.

19.3.2. Puderem ser comprovadas através de documentação como tendo sido do conhecimento da
PARTE

informada antes do recebimento de qualquer informação fornecida pela PARTE informante.

(/2),
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19.13. Tiverem sido recebidas licitamente através de terceiros pela PARTE informada, sem restrição
à sua revelação e sem violação de obrigação de sigilo direta ou indiretamente para com a PARTE
informante.
1LLOREj

19.3.4. Devam ser divulgadas por força de Lei, processo judicial ou administrativo com caráter
mandatório, desde que a PARTE que originou tal "Informação Confidencial" seja avisada ntes da
divulgação e que a mesma seja a mais restrita possível.

19.3.5. Puderem ser comprovadas através de documentação como tendo sido desenvolvidas
independentemente pela PARTE informada, sem qualquer relação com as Informações
Confidenciais.

19.3.6. Sejam identificadas pela PARTE informante, de forma expressa, como não sendo mais
confidenciais ou de sua propriedade.

19.4. A PARTE

informada dará conhecimento aos seus funcionários e representantes acerca da

existência e inteiro teor da presente Cláusula, responsabilizando-se por todo e qualquer
descumprimento das obrigações previstas nesta Cláusula por si e por seus empregados e
representantes, bem como por todos aqueles a quem seus empregados e representantes
indevidamente revelarem as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.

19.5. A obrigação de confidencialidade estabelecida nesta Cláusula persistirá vinculando as PARTES
contratantes pelo período de

05 (cinco) anos contados da data do efetivo término do CONTRATO,

independentemente da sua causa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
20,1, Nenhuma PARTE, à exceção das ressalvas expressamente feitas neste CONTRATO, será
considerada responsável nas relações com a outra por faltas ou atrasos na execução de qualquer
obrigação aqui avençada, pelo período e na medida em que tal falta ou atraso seja advindo de caso
fortuito, força maior ou culpa exclusiva da outra PARTE.
22
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CONTRATO DE LO CA ÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 090184
20.2. Entende-se como caso fortuito ou de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir, conforme previsto no artigo 393 do Código Civil.

20.3. A rescisão advinda de caso fortuito ou de força maior não implica qualquer penal

JF

PARTES, ficando a CONTRATANTE, todavia, obrigada ao pagamento pelos aluguéis já

500

faturados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA CONDIÇÕES GERAIS

21.1. Este acordo não representa, e de forma alguma implica:

21.1.1, Formação de sociedade ou associação entre as PARTES.

21.12. Autorização para qualquer das PARTES atuarem como agente ou representante da outra.

21.2. O não exercício de qualquer direito decorrente deste CONTRATO por qualquer PARTE não
constituirá renúncia de tal direito.

213. Nenhuma mudança, alteração ou aditivo de qualquer disposição deste CONTRATO terá efeito,
salvo se efetuada por escrito e assinada pelas PARTES e por duas testemunhas.

21.4. Nenhuma PARTE poderá ceder ou transferir os seus direitos ou obrigações decorrentes deste,
ou posição jurídica assumida neste CONTRATO, sem o prévio e expresso consentimento por escrito
da outra PARTE.

21,5, Este CONTRATO será regido pela legislação brasileira, sendo que, na eventualidade de alguma
de suas disposições serem consideradas inválIdas, tal invalídade não afetará qualquer outra
disposição cuja eficácia não tenha sido questionada.

23
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Sede Nacional - SHIN - Setor de Habitações Individuais Norte - Centro de Atividade 5 - Lote J 1 - Bloco J - sala 104 (61)3468.5633 / 3468.2671
Lago Norte CEP 71503-505 - Brasília— DF
Sede Administrativa - R. Jacofer 615— B. Limão - 02712-070 - SP/SP (11) 3935.6353 / 3488.9424 pi)asjLu/:ptL.ç»gr

SIGA /CTBR400/v.11
Hora.. : 14:02:11

EnissaO: 25/04/15

LOTE/SUB/DOO/LINHA HISTORICO
CONTA
3.1.1.01.02

•

Fil

C CUSTO

ITEM CONTA

COO CL VAL

CREDI 10

DEBITO

SALDO ATUAL

DESCRICAO
- ALUGUEIS E CONDc$4INIOS

CONTA - 3.1.1.01.0202

5 CN
BEIMO

- LOCACAO

SALDO ANTERIOR:

LO

24/02/14
000001001000001001 ALUGUEL NOSVALDO
05/03/14
008850001000002001

aga.na:
DT.Ref. : 31/12/14

E'artioo TraDaIniata Nacional
01.248.362/0001-69
RRZAO AO4ALITICO EM REAL
DE 01/01/14 ATE 31/12/14

BATALHA

1.1.01.0201

PER. 06/02/14 A 05/03/14 ANTONIO DO VALI
E TIT: ADM-58326

11/03/14
000001001000001001 NOSVALDO BATAGLIA

2.1.1.01.020199

04/04/14
000001001000002001 ALUGUEL REF MES 04/2014 ANTONIO DO VALLE.1.1.03.0101

0101

3.000,00

3.000,00 D

0101

1.227,52

4.227,52 O

0101

3.000,00

7.227.52 O

0101

1.227,52

8.455,04 O

07/04/14
008850001000028001 ALUGUEL S. AMARO -04/2014 NOSVALDO BATTA
GLIA TIT: ADM-042014

0101

3.000,00

11.455,04 D

10/04/14
008850001000014001 ALUGUEL S. A840,AO -05/2014 NOSVALDO SATTA
GLIA TIT: ADM-052014

0101

3.000,00

14.455,04 O

SER. 06/04/14 A 05/05/14 ANTONIO DO VALL
E TIT: ADM-60968

0101

1.588,30

16.043,34 O

SER. 06/06/14 A 05/07/14 ANTONIO DO VALL
E TIT: ADM-050614

0101

1.186,10

17.229,44 D

0101

3.000,00

20.229,44 D

SER. 06/07/14 A 05/08/14 ANTONIO DO VALL
E TIT: ADM-072014

0101

1.317,30

21.546,74 O

ALUGUEL S. AMARO -07/2014 NOSVALDO BATTA
GLIA TIT: ADM-072014

0101

3.000,00

24.546,74 D

SER. 06/08/14 A 05/09/14 ANTONIO DO VALL
E TIT: ADM-7501

0101

1.317,30

25.864,04 O

ALUGUEL S. AMARO- 08/2014 NOSVALDO BATTA
GIlA TIT: ADM-082014

0101

3.000,00

28.864,04 O

SER. 06/09/14 A 05/10/14 ANTONIO DO VALI,
E TIT: 5084-07501

0101

1.317,30

30.181,34 D

0101

3.146,00

33.327,34 D

05/05/14
008850011000036001

04/06/14
008850001000006001

11/06/14
008850001000039001 ALUGUEL S. AMENO -06/2014 NOSVALDO BATTA
GLIA TIT, ADM-062014
02/07/14
008850001000004001

16/07/14
008850001000003001

04/08/14
008850001000004001

12/08/14
008850001000003001

05/09/14
008850001000004001

14/10/14
008850001000013001 ALUGUEL S. 584050-10/2014 NOSVALDO BATTAG
LIA TIT: Ar*4-102014
05/11/14

Partido Trabalhista Nacional
01.248.362/0001-69
RAZÃO ANALITICO EM REAL
DE 01/01/14 ATE 31/12/14

SIGA /CTRR400/v.11
Hora.. : 14:02:12

17/11/14
009850001000001001 ALUGUEL S. AMARO- 11/2014 NOSVALDO BATI
GLIA TIT: ADM-112014

PER. 06/12/14 A 05/01/15 ANTONIO DOVA
E TIT: ADM-00075/01

TOTAL

da

Conta

C CUSTO

ITEM CONTA

COD CL VAI

DEBITO

CREDITO
1.417,73

SALDO ATUAL
34.745,07 D

3.146,00

37.891,07 1

0101

1.317,30

39.206,37 O

0101

3.146,00

42.354,37 O

42.354,37

42.354,37 O

Ln

_____________

12/12/14
008850001000006001 ALUGUEL S. AMARO- 12/2014 NOSVALDO BATTA
GLIA TIT: ADM-122014
Totais

3

31/12/14

Ernissao: 25/04/15

'1VAE5fALi
LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO
008850001000001001 PER. 06/11/14 A 05/12/14 ANTONIO DO VAlig
_2C1
E TIT: ADM-0007501

05/12/14
008850001000001001

Pagina:

DT.Ref.

==>

GERAL==>
42.354,37

Hora: 14:02:12

A336241134662394007
24102/2014 11:38:09

OC ou T E D Ee tr. ônco
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Faiolidade
Número documento
Valor
Dato transferência

33
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
204
PAMPLONA
920044887
179.533.338-30
MARIELLA QUAGLIA BATTAGLIA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
22.401
3.00000
24/02/2014

Autenticação SISBB

950B1 AED6O4 11 9F5

Assinada por

PARTIDO TRAB NACIONAL

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVD J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

:ansacãc efeLjeda com sucesso
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

24/02/2014 11:37:19
24102/2014 11:38:09

coro cr)

DOC Eletrônico

A330241 131656384005
24/02/2014 11,37:8

Debitado

Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
,4cênc (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nbne íavorecido
Finalidade
Valor
Data transferência

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

33
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
204
PAMPLONA
920044887
179.533338-30
MARIELLA QUAGLIA BATTAGLIA
CREDÍTO EM CONTA CORRENTE
3.000,00
24i02/2014

505

Pendência número: 220386981.
Usuário. 05474951 MARCLA PEREIRA CRAVO.

.:us ea pJ ccoom.braap;'notic:a

[bbcombr]

0/7/2014

A33V1 01051596828017
10/07/2014 11:20:39

Cópia de cheque

pí

*

Conip

Banco Agenda

Iij

EM

C^

Conta

DV Cl

SÔrte

Cheque N.o

85 1140

21.83

C3

3 R$(3.000 , 00 )

><

TRÊS MIL REAIS XXXXXX.XXXXXXXXX>XXXXXXXXXXXXX
pague por esto
dque a quantia de
XXX XXX
X
XX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XX XXX X XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XX XXX
e centavos
acima

ou à sua ordem

MARIELLA QU(GLI( BAT11(.IA

a

14

SAO PAULO 8 FEVEREIRO
1SY

\

-''

BANCO
SP
AUA0 Do UUAO
§ 00000 000/114014
AV PADF CELESTINO
COURaOUL 1013 - UMAO
CONftCCAO 071012

!!

(3 U'

Ii !

1k1i~ 51.11>54R EM!
PAT1O0 TRBA1J(A PIAcIONAL
GPj 0124836269

CLIENTE IØRO

S-

:3

!!I

c: ' ii

3

4fl ; i: (!

c:

506

0/I99

U pi

1 3 :3 !iø'

11

-

LQ

08601198

efetuada com sucesso por: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
Serviço de Atendimento ao Consurridor SAC

0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMóVEL DE USO COMERCIAL

Por este Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel de Uso Comercial,
de um lado, Nosvaldo Battaglia, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n 2 3.919.720 e
inscrito no CPF sob o n 2 475.994.218-15, residente nesta Capital, doravante denominado
simplesmente LOCADOR, e de outro lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - DIRETÓRIO
NACIONAL, Inscrito no CNPJ sob o n 9 01.248.362/0001-69 com domicílio à Rua Jacofer, n. 615,
Bairro do Limão, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, têm entre si iusta e
contratada a presente locação, que se rege pela Lei 8.245 de 09/12/09, e
20101110 pelas condições seguintes:

n

507

1 - OBJETO
A presente locação, para fins comeris tem por objeto o imóvel de propriedade do
LOCADOR, localizado à Avenida Santo Arnro, n. 5828, Bairro de Santo Amaro, nesta Capital.

2 - PRAZO
O prazo de locação é de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 12 agosto de 2013 e
a terminar em 12 de agosto de 2015.
3- VALOR
O aluguel mensal será de R$ 3.000,00 (três mil reais), para os doze primeiros meses de
aluguel, e a partir do décimo terceiro mês reajustável pelo IGPM . Em caso de aumento do
prazo de locação será cobrado sobre os maiores índices e pelo menor prazo determinado pelo
Governo Federal.
§ 1 9 - O aluguel será pago pontualmente até o dia 12 (doze) de cada mês subseqüente ao
vencido, através de deposito bancário - banco Santander, agência 0204 - Pamplona; conta
corrente 92004488-7 em nome de Mariella Quaglia Battaglia ou onde este indicar, mediante
recibo passado pelo mesmo, ou seu r€t2ntante legal. O recebimento de alugueres ou
encargos em atraso sem cobrança de multa consistirá em mera liberalidade, não
caracterizando novação nem autorizando seja invocado o princípio contido no art. 1503, 1, do
Código Civil.
§ 2 - O não pagamento do aluguel e/ou encargos constitui ao LOCATÁRIO em mora
independentemente de qualquer formalidade. Afora o ajuizamento imediato da ação de
despejo por falta de pagamento. O aluguei e encargos pagos após o vencimento, sem prejuzc
de outras sanções previstas neste contrato, serão acrescidos de:
1 - multa de 2% (dois por cento);
2 - juros de 1% (um por cento) ao mês;

3 - encargos de cobrança extrajudicial, tais como: notificações, despesas de correio, condução,
etc.
4— Encargos
Sem prejuízo do pagamento do aluguel pactuado no presente, correrão por conta
exclusiva do Locatário o Partido Trabalhista Nacional - Diretório Nacional, o pagamento do
IPTU, LUZ e ÁGUA, bem como do prêmio correspondente ao seguro contra incêndio do imóvel,
anualmente, conforme avaliação do valor de mercado apurado pela seguradora.
Parágrafo único - O seguro contra incêndio a que se refere a cláusula deste p
ser contratado pelo Locatário com seguradora de reconhecida idoneidade
periodicamente de forma que a cobertura se estenda por todo o prazo contratL

5 - Sublocação
O LOCATÁRIO poderá sublocar ou emprestar, total ou parcialmente, o imóvel objeto
da presente locação, ou ainda, ceder o presente contrato, salvo com prévio e expresso
consentimento do LOCADOR - comunicando com 30 dias de antecedência.
6 - Obrigações do Locatário
O Locatário declara receber o imóvel em bom estado de conservação e com pintura
nova, obrigando-se a:
a) - Mantê-lo em adequado estado de higiene, conservação e limpeza, para assim o restituir,
completamente livre e desocupado de pessoas e coisas, quando finda ou rescindida a locação;
b) - efetuar todas as obras e/ou reparos de que ele necessite ou venha a necessitar,
excetuando-se os que digam respeito à estrutura do imóvel e os que se façam necessários em
decorrência de exigência legal, presente ou futura.
c) - Conserva-lo e restituí-lo no estado compatível com o que ora recebe, quando finda ou
rescindida a locação, sem danos e com pintura nova, não lhe assistindo direito a pagamento ou
indenização alguma pelas despesas que porventura vier a fazer para mantê-lo e restitui-lo
nesse estado. Todo material a ser empregado para o bom cumprimento desta cláusula deverá
ser da mesma qualidade, tipo e medida do existente no imóvel.
d) - Facultar ao LOCADOR, ou seu reprerentqte legal, o direito de vistoriar o imóvel quando
assim entender conveniente, mediante avo prévio de oito (8) dias.
7 - Benfeitorias
Todas e quaisquer benfeitorias feitas no móvel, sejam de que natureza forem, ficarão,
desde logo, incorporadas ao imóvel, sem ter o Locatário direito a qualquer indenização,
pagamento ou retenção, seja a que título for.
.-...
8 - Alienação do Imóvel

/

No caso de venda, promessa de venda ou cessão de direitos, o LOCADOR deverá dar
conhecimento do negócio ao Locatário, por escrito, a fim de que este possa exercer o seu
direito de preferência.
Parágrafo único - Desejando o LOCADOR vender o imóvel, objeto deste contrato, será o
Locatário obrigado a permitir a visita do e': uais pretendentes à compra, desde que o faça
em horário previamente combinado e sem prejuízo das atividades normais do Locatário, até
concretização efetiva do negócio.
9 - Reforma do Imóvel
1

1ML

ELE

O Locatário não poderá fazer qualquer reforma, adaptação ou modificão norv
objeto desta locação, excetuadas as previstas na cláusula sétima, sem o consentimento
escrito do LOCADOR.
10 - Avisos
O Locatário se compromete e se obriga a fazer chegar às mãos do LOCADOR quaisquer
avisos quer digam respeito ao imóvel, sob pena de, não o fazendo em tempo hábil, responder
por perdas e danos a que der causa, em virtude de sua omissão, salvo se o Locatário já os tiver
recebido com os prazos respectivos vencidos.
11 - Desapropriação
Em caso de desapropriação do imóve 1 , o presente contrato de locação será rescindido
de pleno direito, não cabendo ao LOCAL ü, em hipótese alguma, ressarcir qualquer prejuízo
que o Locatário vier a sofrer, ressalvado ao mesmo, tão somente, a faculdade de haver do
Poder Expropriante a indenização que porventura tiver direito.
12 - Rescisão
Na hipótese de incêndio ou acidente que obrigue a reconstrução do imóvel, operar-seá, automaticamente, a rescisão deste contrato, não assistindo o Locatário nem ao LOCADOR
direito a qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.
Parágrafo único - Verificando-se a hipótese desta cláusula não serão cobrados os alugueres
vincendos do Locatário.
O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, a qualquer momento, pelas Partes,
e sem a incidência de qualquer ônus ou multa, mediante aviso prévio à outra Parte, por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
13 - Intimação do Poder Público
Nenhuma intimação do Poder P'i
será motivo para que se opere a rescisão do
presente contrato, salvo prévia vistoria judicial que apure a imprestabil idade \do imóvel para os
fins a que se destina.
r-N
14 - Multa
/1

\

\

-,

/
/

--

São Pauto, 12 de agosto de 2013.

NOSVLDO¼1TAG UA
LOCADOR.
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PARTIDO TRABALEIA NACIONAL
- LOCATÁRIO

JOSÉ MASCIDEABREU
FIADOR

MARIA CRISTINA HELLMISTER DE ABREU

Testemunha 1

Nome:

/.
fl ---

CPF: 9»v

/
•'

/
1 -:'

Testemunha 2

Nome:
CPF:

kL1 6

?Hs--

1

[bb.com.br]
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Emissão de comprovantes

t

A33N201 124601036015
2010612014 12:16:06

EMA
20/06/2014
119301193

-

BANCO

DO

BRASIL

-

12:16:06
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
CONTA:
AGENCIA: 1193-2

21.810-3

BANCO DO BRASIL
00192507606583262872400469999189959930000122752
30.501
NR. DOCUMENTO
25076658326
NOSSO NUMERO
00250766
CONVENIO
ANTONIO P P DO VALLE
2872/00469999
AGENCIA/CDD. CEDENTE
DATA DE VENCIMENTO
05/03/2014
DATA DO PAGAMENTO
05/03/2014
1.227,52
VALOR DO DOCUMENTO
122,22
DESCONTO/ABATIMENTO
1.105,30
VALOR COBRADO
NR.AUTENTICACAO

TÂL

ELE

511

3.287.60F.055-084.4E3

Transação efetuada com sucesso por: J5474951 MARCA FE!RA CRAVO.

1/1

.3K',1
A331W5092322843500%3
05103/2014 09.33:5.1

Pagamentos com código de barras

Cliente
Cpção para pagamento
An4nci.
Cónta corrente

Débito em conta corrente
1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL
BANCO DO BRASIL S.A
001 92.50760 65832.628724 00469.999189 959930000122752
05/03/2014
1.22752
12222

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado

1 it;i

ictt1

À00t
rSur;C:eç:,:a Go

Pendência número: 222384114.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

ttps .íeac .Ltacoçn.br!aao !notjcta.bo7toenSessao= ie64e69602ef085d0423c13898293618&codMenus i25.6i266i74&cocJNo[cia r 16819

SerÀços

CRECI: C1-3384
00.71287710001-05

ANTONIO DO VALE EMPRE. IMOBILIARIOS
SRWS ASSIS CRATEAUBR1AND SALA 423
SR1VS ASA SUL 70340-000 BRASILIA DF
arttorl iodo valle@afltOfl)OdOVBUO.COm.br - www.antoniodovate.COm.br

N° 58326

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL
- PeríodO:36'02I1/1

CONTRATO: 00075101

Locatário:

00/13/2014

Vencimento

05103/2014

LANÇAMENTOS:

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

:.

Penado do Contrato:
!Próximo Reajuste:

LOCADOR: PEDRO PEREIRA LOUREIRO
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala /Conj. Comercial

Ai

r

.:. .

.C: ' .c

.:. ........

1RlL PtR)

aEnt/Q

ffial
CLAUSULA ESPECIAL:
TOTAL

1.227,52

'.. FAVOR (ANO RECEBER APÕS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO.
NAN E PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS.
r-

Ap

6(c) Valor Cobrado:

2(-) Descontos/atiO1etttos 4(a) MoralMulta

Nosso Número: -.

p

/Cod go do Cedente:
................_.- s.

-.

Recibo do sacado

1 aonon6PNsuL
T,cai de Poganinoto
Cedente

001-9

1

00192.50760 65832.628724 00469.9991 89 9 59930000122752

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Voociorento

05/03/2014

Aganún (Código do Cedente

ANTONIO P E DO VALLE - 00.712.87710001-05

Datado Documento

N

Espécie da Mondo

Carteira

Usa do Botica
rnstrL'ÇoeS

Espécie

do 000urne,tto

Ocantidade

1

Acoite Data do Procesuerneeto
Valor

........

Nosso Numero
11=1 Valor do Documento

Real

1.227,52

-

A FAVUV NAO (aVCEEEN .APt . ,S

CAIEZ. NÃO É

N'DEZ: 0(4.000 S'ENCIMENTO,
FER,\D TIDA ACONCESSÃO OS DESCONTOS

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 01.248.362/0001-69
SRTVS 701 BLOCO 1 SALA 422 - Asa Sul
ASSIS CNATEAUBRIAND - 70340-000 - Brasília-DF
iMocúnica

,L

E1lI

I lI I

HI II

II II

lllI II I II I 1111 II HI 1 II
Automação Microhoase Infornttãtico -

Ficha de Compensação
a.rchouse.corc.br - 09:32:58 05/0312014

1: ,ídoçirnentos.SiC3di .Com.br/pUbliCaCoes/MeIAr.php?tipo=3&documentoJd=33993l29&codigO_1mOb1Iiaria=OSSO

o

Serviços
07/042015
ANTONIO DO VALE EMPRE. IMOBILIÁRIOS
SRTVS ASSIS CHATEAUBRIAND SALA 423
'.ntonw tio Vslk
SRTVS ASA SUL 70340-000 BRASILIADF
antoniodovaIle©afltOfliOd0ae com. - www.antoniodovalle.cOm.br
lu ffl~

CRECI: CJ-3384

2a VIA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL N° 58326
LOCATÁRIO: 06402
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
SRTVS 701 BLOCO 1 SALA 422
Asa Sul 70340-000 Brasília-DF
CPF: 01.248.36210001-69

SRTVS 701 BLOCO L TORRE 1 SALA 422
ASA SUL 70340-000
BRASÍLIA-DF
CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND

05/03
05/03
05/03
05/03

11112

LOCADOR: 06344

IMóVEL: 00865

LANÇAMENTOS

Mês Série:
CONTRATO: 00075101
Período do Contrato: 0610412013 a 0510412014
Reajuste: 0610412014

Referente

PEDRO PEREIRA LOUREIRO
CPF: 447.578.757-20

s3

FIEIZpA

514

ao período: 0610212014 a 0510312014

Vencinento 051031
1222,22
122,22
5,30
1105,30

Aluguel de 06/02/2014 a 05/03/2014 1222,22 D
Desconto pontualidade 122,22 C
5,30 D
Compensação Bancária - Déb. Diversos (aut.)
1105,30 C
05/03/2014
a
Pagamento do Aluguel de 06/02/2014

Valor Recebido:

D
Ç
D
C

1 . 105,30

CLÁUSULA ESPECIAL:

CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO.
CAIXA, NÃO E PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS.
Automaço Microhouse

iw.mhouse.COm.br - 17:02:09 0710412015

1/1

ntOfliO__
^do

/ale

Antonio do Vaile
Empreendimentos Imobiliários
1- Salas 4231425
ChateaUbfla Torre

SRTVS - Q.701 - Centro EmpreSara1 Maisaras W,a - DF Creci 1-3384 - 8 Regi3O/Of
Fone (61)3323-3999 - CEP 70340-000 Home page. ww

Desde 1983
Aluguel e Venda

CONTRATO DE LOCAÇÃO
N.° 00075101
LOCADOR (A):
CPF.:
LOCATÁRIO (A):
CNPJ.:
IMÓVEL:

PEDRO PEREIRA LOUREIRO
447.578.757-20
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.36210001-69
SRWS 701 ED. ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO
ASA SUL, BRASILIA - DF
12(DOZE)MESES
0610412013
05/0412014

VIGÊNCIA:
INICIO:
TÉRMINO:
R$ 1.222,22 (Hum mil, duzentos e vinte e dois Reais e vinte e
VALOR oo ALUGUEL:

dois Centavos)

Entre partes, na qualidade de LOCADQR (A): PEDRO PEREIRA LOUREIRO,
do CPF N° 447.578.75720, residente e
brasileiro, casado, advogado, portador (a)
domiciliado (a) em Brasília DF., neste ato, devidamente representado (a) (s) pela firma
"ANTONIO DO VALLE EMPREENDIMENTOS
DO VALLE comercial, ANTONIOsede
P. P.nesta
capital federal à SRTS - Setor de Rádio e Televisão Sul Centro Empresarial Assis ChateaUbriafld,
IMOBILIÁRIOS", com
CF/DF sob
Av. W13 Sul, Quadra 701, Conjunto L, Edifício
inscrita no CNPJ/MF sob on. 00.71287710001 da
-058a.
e no
Região,
sua
4231425,
Torre 01, salas
J-3384
o n. 07.333.5331001 - 61 e registrada no CRECI sob o n.
poderes gerais de administração e na qualidade de LOCATÁRIO (A):
com
procuradora
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, inscrito no CNPJ sob N.° 01248.3621000149,
com
brasileiro,
por JOSE MASCI DE ABREU,
neste
ato
representado
da carteira de identidade n° 2.648.605.2 SSPISP e do
sede em Brasilia, DF.,
PONTUAL, 115 em São
casado, empresário, portador(a)
CPF N° 183.729.888-20, residente e domiciliado(a) à RUA ALVES
justo e
Paulo, SP., CEP: 04722-000, FONE(S): (011)991206265 e 3488-9410, têm entre si
contratado, por este instrumento particular e na melhor forma, a presente locação mediante
as cláusulas e condições a seguir enumeradas, discriminadas e estipuladas e, disposições
aceitam e outorgam:
legais pertinentes, que voluntariamente
à SRTVS 701 ED.
1DOIMÓVEL:
O objeto do presente contrato é constituido
pelo imóvel
sito
BRASILIA,
DF., que
o
422, ASA SUL,
ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA estado de conservação, funcionalidade,
perfeito confessa receb
er em
LOCATÁRIO
(A)
habitabilidade e limpeza, com os aparelhos sanitários, iluminação, portas,, vidraças,
janelas,
lhos, pintura, forros, telhados
fechaduras, chaves, maçanetas, trincos, assoa
mármores, pias, ralos, encanamentos, emboços e demais acessórios em perfeitas condições
a assim, conservá-lo e restitui-lo no termo
de funcionamento e conservação obrigando-S e,
1 3a.
legal do presente contrato, na conformidade do disposto na cláusula
PARÁGRAFO ÚNICO. O (A) LOCATÁRIO (A) declara que visitou e examinou prévia .E/ \
destaf\ j
locado e declara que se encontra conforme o LAUDO DE VISTORI'
atentamente
o
imóvel
INVENTÁRIO DO IMOVEL assinado pelas partes e que fica fazendo parte integrante des,\
cláusula , reconhecido e aceito pelas partes e que passa a fazer parte integrante
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contrato como se transcrito nele fosse, no qual se faz expressa referência aos eventuais
defeitos existentes, o (a) LOCATÁRIO (A) aceita-os, obriga-se, a partir dai, a zelar pelo que
nele contiver e fazer de imediato, e por sua conta, todas as reparações dos estragos feitos no
curso da locação, de modo especial as decorrentes de entupimentos e obstruções na rede de
esgoto e água pluvial, para assim restitui-lo ao LOCADOR (A), quando findo ou resciixi' -

sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeit IIà (í&
tenham sido feitas com autorização, assumindo juntamente com seus FIA RES,5a 6
responsabilidade de devolver tempestiva e corretamente o imóvel obje o
contrato, tal qual o consignado no aludido Laudo.

este contrato,

2-DO PRAZO:

meses consecutivos a contar do dia
do imóvel é de 12 (DOZE)
a) O prazo de locação
a findar de pleno direito em 05104/2014, quando o (a) LOCATÁRIO (A)
06/0412013 e
deverá, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial,
inclusive sob pena de possível ordem liminar, de. despejo, restituir ao LOCADOR (A) o
imóvel, no mesmo estado de conservação, hábitabilidade e funcionalidade em que o
recebeu.
b) Caso eventualmente o (a) LOCATÁRIO (A) continue no imóvel locado, após o término do
prazo contratual, subsistirão as condições, ora-ajustadas, com as ressalvas de lei.
c) Se, no curso do contrato de locação, celebrarem as partes qualquer acordo para majorar
o aluguel acima dos índices oficiais e/ou contratuais, não ficará o (a) LOCADOR (A)
inibido de ajuizar a ação revisiona, nos prazos da lei, salvo se tal acordo tiver sido hábil
para ajustar o aluguel ao nível do mercado, o que deverá ficar ali expressamente
consignado.
hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o . aluguel mensal será contratado
d) Na
em novos valores mediante novo contrato com fixação de preço, condições e prazo,
tomando-se por base os preços do mercado Imobiliário ou aquele que as partes
convencionarem.
Antes do vencimento do prazo ajustado na letra "a" desta cláusula não poderá o (a)
e) LOCADOR (A) retomar o imóvel salvo se motivado por infração contratual do (a)
LOCATÁRIO (A). No caso de devolução do imóvel ao LOCADOR (A) antes do prazo, o
CLAUSULA SÉTIMA. Estando o
(a) LOCATÁRIO (A) pagará a MULTA prevista na somente ficará ISENTO o (a)
contrato vigente por tempo INDETERMINADO, se avisar ao LOCADOR (A), POR
LOCATÁRIO (A) do pagamento da MULTA contratu al
30 (TRINTA) dias.
ESCRITO, com antecedência mínima de
3DO ALUGUEL:

O aluguel mensal Uvremente convencionado, nesta data é de R$ 1.222,22

mil, duzentos e vinte e dois Reais e vinte e dois Centavos).
0510512013, vencendo-se os

aluguel vence no dia
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O primeiro
de
cada
mês e deverá ser pago pontualmente pelo(a)(S)
subseqüentes no dia 05 (CINCO)
LOCATARIO(A)(S) em qualquer agência bancária, através de "boleto bancário" emitido PEL4
O(A)
ADMINISTRADORA, SEM QUALQUER CUSTO PARA EMISSÃO,

LOCATARIO(A)(AS) arcará(ãO) com os custos da COMPENSAÇAO BANCAR?
COBRADA PELO BANCO,

que nesta data é fixada em R$ 5,30 (CINCO REAIS E TRINDA
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CENTAVOS), sujeita a alterações pelo Banco do Brasil.

O LOCATÁRIO(A) gozará de um
sobre o valor do aluguel

DESCONTO POR PONTUALIDADE de 10% (DEZ POR CENTO)

mensal, desde que pague até a data de cada vencimento.
não receba o BOLETP,L,, E
PARÁGRAFO SEGUNDO. Caso o(a) LOCATÁRIO(a)
pagamento do aluguel, com antecedência mínima de 10 (Dez) dias antes do vencimT4d
!'IO ffi17

mesmo(a) se obriga e se compromete a procurar a sede da ADMINISTRADORA
SRTS-Setor de Rádio e Televisão Sul, Piano Piloto Asa Sul, Centro, Avenida
V!/3
Salas
/
Quadra 701, Conjunto L, Edificio Centro Empresarial Assis Chateaubriafld, Torre 1,
4231425. Brasília-DF., no horário bancário, solicitando a SEGUNDA VIA DO BOLETO para
pagamento no Banco , sem qualquer ânus adicional , desde que não ultrapasse a data do
vencimento.
PARÁGRAFO TERCEIRO. É terminantemente vedado de pleno direiro, considerando
nulo ou inexistente , o pagamento de aluguéise, encargos realizados pelo LOCATÁRIO(A)
através de ordens de crédito ou de pagamento, remessa de cheques ou valores, depositados
bem como por quaisquer
diretamente em conta do LOCADOR OUADMiN1STRADORA,
outros meios que não sejam, exatamente, aqueles pactuados neste contrato (Cláusula
Terceira).
Em caso de mora do(a) LOCATÁRIO(A) quanto ao pagamento
PARÁGRAFO QUARTO.
do aluguei e encargos locatícios, qualquer que seja o atraso, o débito será acrescido de
sobre o seu valor total, acrescidos de juros
multa moratória de 10% (Dez por cento)
ao
mês,
contados dia a dia , acrescidos ainda de
1%(UM POR CENTO)
moratórioS
de
correção monetária calculada pelos mesmos índices de reajuste, previstos nesta cláusula,
sobre o valor do débito se
além de honorários advocatíciOS de 20%( VINTE POR CENTO) se judicial.
administrativa a cobrança e também de 20% (VINTE POR CENTO)
dias do vencimento será o
PARAGRAFO QUINTO. Decorrido o prazo de 10 (Dez)
débito AUTOMATICAMENTE e sem aviso prévio, encaminhado ao ESCRITORIO DE
ADVOCACIA QUE REPRESENTA A ADMINISTRADORA para cobrança amigável ou
judicial. Fica desde já estabelecido, que no caso cobrança amigável, serão devidos
sobre o montante devido, contudo, se
honorários advocaticiOS de 20% (VINTE POR CENTO)
necessário o procedimento judicial, os honorários serão de 20% (VINTE POR CENTO) sobre
sobre o valor da causa corrigido',
o valor atualizado do débito e/ou 20% (VINTE POR CENTO)
monetariamente, no caso de Ação de Despejo, suportando ainda o(a) LOCATARIO(A), o\
pagamento das custas do processo.
das obrigações pecuniárias expressas neste
PARAGRAFO SEXTO. O não cumprimento
FIADORES faculta ao LOCADOR(A) a inclusão dos
contrato pelo(a) LOCATÁRIO(A)
e
seus
CADASTRO DE DEVEDORES DO SERVIÇO DE PROTEÇ\
seus respectivos nomes
no
ou
entidade
com finalidade semelhante. Caberá aos devedores'
AO
CREDITO-SPC
cancelamento da inscrição,bem como o pagamento de todas as despesas que 'este/ )
decorrerem. que se dára somente após a quitação integral dos débitos existentes.
PARÁGRAFO SÉTIMO.

O aluguel mensal acima pactuado será
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automaticamente na periodicidade mínimo determinada pela legislação vigente, aplicando-Se
mercado) fornecido pela FGV
o índice fixado pelo IGP-M (índice geral de preços
IGP(lndíce geral de preços) também
(Fundação Getúlio Vargas) ou, em sua falta, pelo
ou, também não sendo este calculado ou na
fornecida pela FGV (Fundação Getúlio Vargas)
sua falta pelo maior índice fixado pelo Governo Federal ou ainda em sua falta, por qualquer
que reflita a variads
índice de preços, oficial ou não, a escolha da ADMINISTRADORA
518
preços do reajuste.
PARÁGRAFO OITAVO. Se em virtude de lei subsequente , vier a ser adi1iUd
correção, do valor do aluguel em periodicidade inferior a prevista na legislação vigente, à
época de sua celebração, concordam as partes , desde já, e em caráter irrevogável, que a
correção do aluguel e o seu indexador passará automaticamente a ser feita no menor prazo
que for permitido pela lei posterior.
reter o pagamento do
PARÁGRAFO NONO. O (A) LOCATÁRIO(A) flO terá direito desob
a alegação de não
aluguel ou de quaisquer outras quantias devidas ao LOCADOR(A),
terem sidos atendidas exigências porventura solicitadas.
TAXAS, SEGURO E ENCARGOS DIVERSOS:
4-. DOS IMPOSTOS,
Além do aluguel mensal, o (a) LOCATÁRIO (A) pagará todos os impostos
Municipais (IPTU), taxas de água e esgoto, taxa de limpeza pública, luz e telefone, cotas de
condomínios, e demais encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cujas
ntO. em que forem apresentadas pelos
contas deverão ser liquidadas até a datado venci! p
respectivos credores, devendo os comprovantes de pagamento ser exibidos à
ADMINISTRADORA mensalmente, na data do vencimento do aluguel e sempre que
50
solicitados, sob pena de despejo, nos termos dos arts. e 59 da Lei n° 8.245191, com as
alterações introduzidas pela Lei n o 12.11212009, além de execução judicial, sob constrição
patrimonial, nos termos do art. 585, li, do Código de Processo Civil.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O (A) LOCATÁRIO (A) será responsável pelas despesas e
multas decorrentes de eventuáis retenções dos avisos de impostos, taxas e outros acima
mencionados, que já incidem ou venham a incidir sobre .o imóvel objeto da presente locação.
Obriga-se o (a) LOCATÁRIO (A) a entregar na sede da ADMINISTRADORA em tempo hábi
toda e qualquer correspondência, dirigida ao LOCADOR (A) ou a sua ADMISTRADORA,
assim como, as cópias das atas e as convocações de Assembléias do Condomínio, ainda'
que as mesmas tenham lhe sido dirigidas. Na hipótese de serem os impostos, taxas e
demais encargos pagos pelo LOCADOR (A), porque não o tenha feito o (a) LOCATARIO (A)
nos prazos devidos, serão os respectivos valores i reembolsados por este, com o acréscimo
da multa de 10% (deis por cento), juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês e da
.
correção monetária.
)
PARÁGRAFO SEGUNDO. No caso de comércio ou habitação em prédio constituídog'(a
unidades autônomas, do mesmo LOCADOR (A) inexistindo condomínio registrado, fica
LOCATÁRIO (A) obrigado ao pagamento proporcional dos impostos, taxas de água e eot
taxas de energia elétrica e limpeza, seguro e demais taxas e encargos verificados porryla
\\.
1/ \ \
área
de
ocupação.
manutenção do imóvel, proporcional à sua
PARÁGRAFO TERCEIRO. O (A) LOCATARIO (A) obriga-se a pagar durante ø Ørazo
da locação e prorrogações, Apólice de Seguro Contra Incêndio do imóvel Ioça1ó cuja
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cobertura é de 80 (oitenta) vezes o valor do aluguei Neste ato o (a) LOCATÁRIO (A)
autoriza a Administradora a providenciar a contratação do seguro
e o pagamento do
ANTONIO DO VALLE
OU Apólice, tendo como estipulante a
Bilhete
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS. O pagamento do prêmio será exigido junto com o
7'
pagamento do primeiro aluguel, cujo valor é de 23% (vinte e três por cento) do 01 EkZ.
Sgt'
8.245191).
aluguel, pago de uma única vez por ano. (Artigo 22, inciso VIII, Lei
(quinze) dias antes do vencimento Ile cad1 9
deverá ser renovado anualmente, até 15
1
período.
- m caso de sinistro o estipulante recebera o valor liberado
PARAGRAFO QUARTO.

yI

proporcional ao sinistro e mandará efetuar os reparos, isentando o (a) LOCATÁRIO (A) de
qualquer responsabilidade desde a vistoria do imóvel pela Seguradora até a finalização dos
reparos do sinistro constatado. O não pagamento dos encargos sob responsabilidade do (a)

PARÁGRAFO QUINTO.

LOCATÁRIO (A), inclusive IPTUÍTLP e seguro dará ensejo à propositura de ação de despejo
li!, da Lei n° 6.245/91 c/c art.
por infringênCia de contrato, nos termos dos arts.. 59 e .9°, II e
(A), ainda, ao pagamento
59, IX, do mesmo diploma legal, sujeitando-Seindependentemente
o (a) LOCATÁRIO do
tempo decorrido deste
da MULTA prevista na CLAUSULA SÉTIMA,
PARÁGRAFO PRIMEIRO DESTA CLAUSULA.
contrato, sem prejuízo do disposto no

PARÁGRAFO SEXTO. O(A) LOCATARIO(A) fica obrigado(a) a provideflCiar, neste
ato, a ligação de água e luz em seu nome e se compromete a providenciar o respectivo
desligamento na rescisão do contrato de locação.
..
5- DO USO DO IMÓVEL E SUA DESTINAÇ ÃO: .uso COMERCIAL
DO(A) LOCATÁRIO(A)
O imóvel destina-Se exclusivamente ao
PARA O RAMO DE ESCRITORIO DE PARTIDO POLITICO, sendo proibido ao LOCATÁRIO

(A) sublocá-lo, cedê-lo ou emprestá-lo, no todo ou em parte, seja a que título for, sem prévia
anuência por escrito do LOCADOR (A) ou da ADMINISTRADORA na qualidade de sua
representante legal. Se, entretanto, o (a) LOCATÁRIO (A) notificar o (a) LOCADOR (A) ou
da ocorrência de uma das hipóteses previstas nesta cláusula, fica
sua ADMINISTRADO RA
desde já ciente de que o eventual silêncio ou inércia do LOCADOR (A) ou de sua
ADMINISTRADORA, não traduzirá consentimento, tácito. A ocupação do imóvel por pessoa
não referida neste contrato ou a permanência de qualquer pessoa, a partir do momento em
(A) deixar de usá-lo, caracterizará infração contratual que acarretark
O
que
o (a) LOCATÁRI
a rescisão
da locação em qualquer época de sua vigência, sem prejuízo da aplicação da\
deste contrato.
MULTA prevista na CLAUSULA SÉTIMA
a) Em caso de morte do (a) LOCADOR (A), a locação transmite-se aos herdeiros. O
Morrendo o (a) LOCATÁRIO (A), ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações,
cônjuge sobrevivente ou o (a) companheiro (a) e, sucessiVamente; os herdeiros, desde que
residentes no imóvel. Em caso de separação judicial .ou de fato, divórcio ou dissolução da
união estável, a locação prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que
permanecer no imóvel. Em qualquer das hipóteses acima, o(s) sobrevivente(s) ou o
cônjugelcompanhefto(a) - que permanecer do imóvel - deverá comunicar imediatamente, por
escrito, a ubrogação, mediante Carta com AR, ao(a) LOCADOR(A) e/ou
, bem como ao(s) FIADOR(ES). Neste caso, o(a)(s) LOC,ADOR(A)(ES)
órrdO art. 37 da
ADMINISTRADOR A
rantias de cumprimento do contrato, na ,
terá(ãO) direito
de exigir novas ga
.
Lei n.° 8.245/91.
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b) Se o (a) LOCATÁRIO (A) for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso de seus

titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados, a locação será considerada
NÃO RESIDENCIAL (artigo 55, Lei 8.245191).
luvas e por este motivo a cessão do ponto
c) Para a locação deste imóvel não foi cobrado
comercial pelo (a) LOCATÁRIO (A), constituirá infração contratual, mesmo que
1.
transferência de cotas de seus atuais detentores a terceiros.
20
d) Deverão ser obedecidas pelo LOCATÁRIO (A) as posturas urbanas e as da coençã
do condomínio.
e) O imóvel não poderá ser utilizado para fins diversos do citado no "Caput" desta
cláusula, nem poderá o seu uso, sob pena de despejo, comprometer a moralidade, os bons
costumes, o sossego dos vizinhos ou a ordem pública
f) Sob pena de responsabilidade civil do (a) LOCATÁRIO (A) deverão ser imediatamente
levados ao conhecimento da ADMINISTRADORA, quaisquer papéis ou documentos
entregues aos seus cuidados ou de seus prepostos, desde que se refiram aos interesses
diretos do LOCADOR (A) ou do imóvel.
g) Cumpre ao LOCATÁRIO (A) fazer imediata comunicação à ADMINISTRADORA por
escrito, sempre que ocorrer qualquer avaria grave na estrutura ou nas instalações do imóvel.
Não obstante a feitura do seguro contra incêndio, ao LOCATÁRIO (A) é vedado ao imóvel
depositar artigos ou materiais inflamáveis, explosivos, corrosivos ou .de fácil deterioração.
h) Responderá o (a) LOCATÁRIO (A) pelo incêndio lavrado rio imóvel, senão provar caso
fortuito ou força maior, vício de construção ou propagação de fogo originado em outro prédio.
i) A ocorrência de desastres desencadeados por força da natureza ou sobre - humanas,
tais como faíscas elétricas, inundações, desabamentos, abalos sísmicos, etc., ou acidentes
naturais motivados por terceiros não acarretará a responsabilidade solidária do (a)
LOCADOR (A) pelos danos materiais ou pessoais acaso surgidos, com relação às pertenças,
aos haveres e à segurança pessoal dos ocupantes do imóvel.
O (A) LOCADOR (A) não responderá em nenhum caso, por quaisquer danos que venha
j)
a sofrer
o (a) LOCATÁRIO (A) em razão de derramamentos de líquidos, tais como: água de
rompimento de canos; de chuvas; de abertura de torneiras; defeitos de esgotos ou fossas e
ainda por quaisquer danos provocados por incêndios, arrombamentos, roubos, furtos, ou de
casos fortuitos ou de força maior.
com base nas alterações introduzidas pela Lei n°
k) Inclusive sob pena de despejo liminar,
se
obriga
a satisfazer, por sua conta exclusiva a
12.11212009, o (A) LOCATÁRIO (A)
qualquer exigência dos poderes públicos, em razão da atividade exercida no imóv\
assumindo toda a responsabilidade por quaisquer infrações em que incorrer a ess\
propósito, por inobservância das determinações da autoridades competentes.

6- DAS REPARAÇ ÕES E BENFEITORIAS.

a) O (A) LOCATÁRIO (A) deverá fazer por sua exclusiva conta, com urgência, \'
solidez e perfeição, todas as reparações e consertos de que o imóvel necessitar, em especial
os decorrentes de entupimentos e obstruções nas redes de água e esgoto e água pluvial,
bem como, reparos de conservação decorrentes de uso, e, não serão em hipótese alguma
indenizáveis, não assegurando o direito de retenção.
b) Sem prévia autorização do (a) LOCADOR (A) por escrito, não poderá ,ser
introduzida qualquer modificação estrutural no imóvel, ainda que necessária. Toda,S as
benfeitorias que forem feitas, excluídas naturalmente as instalações de natureza pfinal
e móveis e que sua remoção não deixe quaisquer vestígios na estrutura ou pØrp do
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imóvel, ficarão integradas ao mesmo sem que por elas, tenha o (a) LOCATÁRIO (A) direito a
qualquer indenização, retenção ou pagamento. A introdução de tais benfeitorias dependerá
de autorização por escrito do (a) LOCADOR (A).
7-DA INFRAÇÃO CONTRATUAL:

A infrigência de qualquer uma das cláusulas e condições do presente ccntrato e
inclusive a resilição do mesmo antes do término do prazo contratual, sujeita a parte jfrator21
vigentes pq5a
à cominação de MULTA equivalente a 03(TRES) MESES DE ALUGUERES
da infração, cobrável amigavelmente ou por via judicial sem prejuízo de outras sançoeT
cabíveis e de indenização por perdas e danos e correção monetária, havendo faculdade para
a parte inocente de considerar rescindida a locação, independentemente de qualquer que
seja o tempo decorrido do presente contrato, e promover o despejo do imóvel, nos termos do
de liminar previstas no
artigo 9°, incisos II e lii, e do artigo 50 c/c artigo 59 e hipóteses
12.112,
de 9 de dezembro de
0
respectivo § 1 0 , da Lei n° 8.245/9I, com os acréscimo da Lei a
20098- DO ABANDONO DO IMÓVEL:

A fim de resguardar - se o imóvel de qualquer eventualidade decorrente da
ausência do morador, e no intuito de defender-se a, sua integridade contra possíveis
esbulhos, invasões ou depredações, fica o (a) LOCADOR (A), expressamente autorizado a
ocupar o imóvel independentemente de qualquer procedimento judicial prévio ainda que seja
necessário o emprego de força para arrombá-lo desde que fique suficientemente
comprovado o abandono e a ausência habitual do (a) LOCATÁRIO (A), ou após vencido o
segundo mês sem pagamento dos alugueres vencidos. Neste caso o TERMO DO
DECLARAÇÃO DE IMISSÃO DE
RECEBIMENTO DO IMOVEL será substituído por uma
POSSE, firmado pelo (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA e por 02 ( duas )
testemunhas.
e

9- DA RESCISÃO CONTRATUAL:

O presente contrato poderá ser rescindido:
\\
a)Em qualquer tempo, desde que haja recíproca anuência das partes amigavelmente.
Pelo
término
do
respectivo
prazo
constante
da
cláusula
segunda.
b)Pelo descumprimento de qualquer das cláusulas deste instrumento particular.
c) Pela ocorrência de qualquer sinistro que afete a segurança ou a integridade do imóvel,
d)
bem corno a hipótese eventual de sua desapropriação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o (a)
LOCADOR (A) desobrigado de todas as cláusulas deste contrato, reservando ao
LOCATÁRIO (A) tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante, a indenização
que porventura tiver direito. Nenhuma intimação da Saúde Pública será motivo para o (a)
PARÁGRAFO SEGUNDO.
LOCATÁRIO (A) abandonar o imóvel tocado, ou pedir rescisão do contrato, salvo
procedentes vistorias judiciais, que provem estar a construção ameaçada de ruína.
/.
10- DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA:

Para garantir as obrigações assumidas neste contrato, o LQATÃ4ó por
de
OS Título(s) de Çpitai&aÇãO
e \/

ser de seu interesse, dá em caução ao LOCADOR,

/ \ \,<•J

do'a11
Desde 1983

Aluguel e Venda
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Pagamento Único, no valor nominal inicial de R$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS
REAIS) , subscrito(s) junto à SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO SA, neste ato, através da
Proposta sob o a° 8888.13.07516880-6 Ao término do prazo de vigência do(s)
Título(s), fica o LOCATÁRIO obrigado a substituir o(s) Título(s) caucionado(s) por um
novo, que represente o seu valor de resgate garantia das obrigações assumid%Ç
Contrato, na mesma proporção que representava(m) o(s) Titulo(s) antefiàr(eS).
igo, 22
Parágrafo 1° - Para que seja viável a operação consignada no caput deste
LOCADOR liberará junto à SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO SA a caução do(s) TítuI.
vencido(s), para resgate e emissão do(s) novo(s) Título(s). Parágrafo 2° - Deixando 6
LOCATÁRIO, por qualquer motivo, de requisitar emissão de novo(s) Título(s),
L

decorrente do vencimento do(s) anterior(es), será considerada infração contratual, que
dará ensejo à rescisão deste Contrato. Verificando o término da locação, sem a
existência de quaisquer débitos do LOCATÁRIO para com o LOCADOR, este liberará
junto à SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO SA a caução do(s) Título(s).
11 - DAS CITAÇÕES, NOTIFICAÇÕES E OUTRAS:

Além das formas previstas no .. Código de. Processo Civil, o (a) LOCATÁRIO(A)

ou sua ADMINISTRADORA a procederem a sua
expressamente autorizam o LOCADOR(A)

citação inicial, interpelações, intimações, notificações ou qualquer outro ato de comunicação
processual. por via postal com aviso de recebimento (AR. VIA E.C.T. ou SEED) enviadas
respectivamente ao imóvel locado, em toda e qualquer ação Judicial ou procedimento extra judicial, decorrente da relação locatícia ora ajustada, especialmente as intimações referidas
nos artigos 62 n. III e 67 n. lI e Vil da lei 8.245191. Tratando-se de Pessoa Jurídica ou Firma
Individual, poderão também serem feitas as citações, notificações ou intimações, por
fac-símile (FAX).

SUCESSÓRIAS:
12- DAS OBRIGAÇÕES
As partes desde já se obrigam, por si, seus herdeiros ou sucessores ao pleno,
geral e irrenunciável cumprimento do presente contrato, em todas as suas cláusulas, termos
\
e condições.
..
.
•.
DO IMÓVEL:
13- DA RESTITUIÇÃO
O
termo
legal
do
presente
contrato
dar-se-á
com
a
assinatura,
pelo (a)
a)
TERMO
DO
RECEBIMENTO
DO \\
LOCADOR (A) ou sua. ADMINISTRADORA,'. de :um " .
IMOVEL ", o qual deverá ser entregue ao LOCATÁRIO (A) , após a definitiva liberação do
imóvel pelo mesmo, verificado previamente o estado geral do imóvel, com vistas ao
cumprimento das premissas relativas ao seu uso, e desde que estejam liquidados todos os
encargos financeiros decorrentes do contrato.
quando da devolução das chaves ao final do contrato, se as mesmas forem
b)
este desde já autorizado
restituídas por preposto ou portador do (a) LOCATA I0 (A), fica
pelo (a) LOCATÁRIO (A) a assinar o respectivo TERMO DE ENTREGA DE CHAVES DO
DE LAUDO DE VISTORIA E
IMÓVEL, assim como acompanhar e assinar o»TERMO
..
,
INVENTARIO DO IMOVEL em nome daquele.
CLAUSULA
Caso
o
imóvel
não
seja
entregue
conforme
a
especificação
da
)
C
o (a) LOCATÁRIO (A) autoriza o (a) LOCADOR (A)
PRIMEIRA e seu PARÁGRAFO UNICO,
'taiS como
rtos que se fizerem neces
ou sua ADMINISTRADORA
a executar os conse

4 ntonio
da1e
~Mo
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pintura, limpeza, colocação de vidros, etc., e exigir a cobrança tão logo apresente as notas
fiscais e recibos de mão-de-obra correspondentes, independente de coleta de preços de
material e mão-de-obra. Caso o orçamento ultrapasse o valor de um aluguel, o (a)
a
LOCATÁRIO (A) autoriza o (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA, mediante
tomada de preços de 03 (três) firmas especializadas, a executar os serviços de
que se fizerem necessárias no imóvel, ficando desde já, acertado que o não ressar i rtb
por parte do (a) LOCATÁRIO (A), das despesas efetuadas, autorizará a sua r ectiv2 3
cobrança executiva, servindo de título hábil o recibo e notas fiscais passadas pelo ex cuta9
dos referidos serviços.
cl) No ato da devolução do imóvel o (a) LOCATÁRIO (A) deverá apresentar os
últimos pagamentos das contas de água, luz, telefone e condomínio do último mês, além da
certidão negativa do IPTU/TLP. Não estando, entretanto, o (a) LOCATÁRIO (A) ainda de
posse dos talões de cobrança do último mês, tomar-se-á por base para efeito do
recebimento, a média extraída da soma dos talões dos meses anteriores, acrescidos da
correção monetária do mês.
.
.,
14- DA VISTORIA:
O (A) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA poderá a qualquer tempo fazer
vistoriar o imóvel por si ou por pessoa de sua confiança, devidamente autorizada, desde que
atento este ao dispositivo no inciso IX, Artigo 23, da Lei 8.245191.
CIVIL:
15- DO ESTADO
O (a) LOCATÁRIO (a) e o(s) FIADOR (ES) respondem, sob as penas da lei, pela
declaração de seu(s) endereço(s), bem como do estado civil acima mencionado,
comprometendo-se a atualizar tais informações junto á ADMINISTRADORA ANTÔNIO DO
VALLE, mediante Carta ou Telegrama com AR, sempre que, houver qualquer alteração.
16- DA (S)OASSINATURAS:
(a) LOCATÁRIO (A) declara, sob as penas da lei ser autêntica sua assinatura,
qual firma o presente contrato.
17_DOTELEFONE:
A linha telefônica n°XXXXXXXX instalada no imóvel é objeto deste contrato,: mas
PODERÁ SER RETIRADA pelo (a) LOCADOR (A), sem prévio aviso, sem obrigatoriedade de
redução do valor da locação, na ocorrência de atrasos de pagamentos de taxas de uso junto
a CIA TELEFÔNICA, do desligamento da linha telefônica, do encaminhamento de débitos a
OU NA OCORRÊNCIA DA NÃO ASSINATURA DE NOVO TERMO ESCRITO
Cartório,
LOCATiCiO Esta cláusula fica sem efeito caso não tenha o número da linha telefônica
impresso.
PARÁGRAFO ÚNICO. É vedado ao; LOCATÁRIO. (A), terminantemente,
determinar que seja levado a débito da conta telefônica, quaisquer débitos que não os de uso
normal do aludido telefone, em especial, os anúncios publicados em listas ,telefônicas,
sujeitando-Se o (a) LOCATÁRIO (A), em caso de infrigência, ver rescJdiØ, Õ' contrato de
.
locação.

do

Antonio do Vatie
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18-DA VENDA DO IMÓVEL:
Em caso de venda do imóvel o (a) LOCATÁRIO (A) será notificado do Direito de
Preferência previsto na Lei do Inquilinato, através de carta com aviso de recebimento (AR ou
SEED). Não manifestando o (a) LOCATÁRIO (A) no prazo legal de 30 (trinta) dias, será
considerado como não interessado. Não efetuando a compra do imóvel, o (a) LOCMAHR
(A) autoriza o (a) LOCADOR (A) ou a sua Imobiliária autorizada a mostrar o imyeI ao
futuros pretendentes deste que se faça acompanhar de Corretor Credenciado pela erresa.
19— DAS TOLERÂNCIAS E CONCESSÕES:
Quaisquer tolerâncias ou concessões do (a) LOCADOR (A) para com o (a)
LOCATÁRIO (A), quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes
invocáveis por este a título de novação, perdão tácito, etc, de modo que não terão a virtude
de alterar obrigações contratuais.
20—DO FORO:
Com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, fica
eleito o Foro de Brasília, DF., de fácil acesso e conveniência comum, para a solução de
quaisquer questões oriundas do presente contrato.
Estando todos de pleno acordo, justos e contratados, lavrou-se o presente
instrumentq de contrato particular em 02 (duas ) vias de igual forma e teor o qual depois de
lido e, 6hado assinado pelas partes contratantes, pelo (s) fiador ( es) e por
duas testunhaS, a 1odo o átopresente.
Brsília,DF., 17 de abril de 2013
Locador(a)
PEDRO PEREIRA LOUREIRO
PIp ANTONIO DO VALLE EMP. IMOB.
P1 ANTONIO"QZ PÁDUA PEREIRA DO VALLE

\<4í!)

Locatário(a)
PARTIDO TRABAt*ISTA NACIONAL
P/ JOSE MASCI DEBREU

Testemunhas;

1 - RON6IVEIRA GIMENES
RG t: 2 1182.586 SSPIDF

TOLUIZ DA SILVA
2- ANTONIO
RG N°: 2140 294 SSP/DF
10

Agécc8

tonta corrente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
33
Conco
PAMPLONA
204
Agãnca (sem DV)
Conta corrente (com DV) 920044887
179.533338-30
CPF
MARIELLA QUAGLIA BATTAGLIA
Nome favorecido
CREDITO EM CONTA CORRENTE
adade
31.103
Número documento
3.000,00
Valor
1110312014
Data transferência

Autenticação SISBB
Assinada por

TR4L SUPE3O

525

737F0F308D9EA561
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

síe'.Jouv cor c0e550.
TansaçãO efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

iIiujIzu

I+

11/03/2014 1158:22

A33D1 11 323O2358 t
11/03/2014 13.3

D OC E'etrôniCO

Debt2dC
va crreflte
cItado
eo DV)
corrente (com DV)
o:1e favorecido
'alor
Dota transferência

, -£,i dênCia número: 224274384,
1 NARC

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

33

BANCO SANftANDER (BRASIL) S.A.
PAMPONA

204

920044887
179.533.338-30
MARIELLA QUAGLIA BAUAGLIA
CREDITO EM CONTA CORRI3\1TE
3.00000
1110312014

1L UP
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DP.ÇpRCIAL

Por este Instrumento Particular de Contrato de Locução de Imóvel de Uso Comercial,
3.919.720 e
de um lado, Nosvaldo Battaglia, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n 2
475.994.218-15, residente nesta Capital, doravante denominado
inscrito no CPF sob o n L1
e
de outro lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - DIRETÓRIO
simplesmente LOCADOR,
01.248.362/0001-69 com domicílio à Rua Jacofer, n. 615,
NACIONAL, Inscrito no CNPJ sob o n g
têm entre si justa e
Bairro do Limão, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO,
contratada a presente locação, que se rege pela Lei 8.245 de 09/12/09 e Lei 1LM
12.112
SPR1Gd
20/01/10 pelas condições seguintes:

527

1 - OBJETO
A presente locação, para fins comer is, tem por objeto o imóvel de propriedade
LOCADOR,

localizado à Avenida Santo Amaro, n. 5828, Bairro de Santo Amaro, nesta Capital.

2 - PRAZO
O prazo de locação é de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 12 agosto de 2013 e
a terminar em 12 de agosto de 2015.
3 - VALOR
O aluguel mensal será de R$ 3.000,00 (três mil reais), para os doze primeiros meses de
aluguel, e a partir do décimo terceiro mês reajustável pelo IGPM . Em caso de aumento do
prazo de locação será cobrado sobre os maiores índices e pelo menor prazo determinado pelo
Governo Federal.
O aluguel será pago pontualmente até o dia 12 (doze) de cada mês subseqüente ao
§ 19 vencido, através de deposito bancário - banco Santander, agência 0204 - Pamplona; conta
corrente 92004488-7 em nome de Mariella Quaglia Battaglia ou onde este indicar, mediante
recibo passado pelo mesmo, ou seu r,re,..ntante legal. O recebimento de alugueres ou
encargos em atraso sem cobrança de multa consistirá em mera liberalidade, não
caracterizando novação nem autorizando seja invocado o princípio contido no art. 1503, 1, do
Código Civil.
em mora
§ 29 - O não pagamento do aluguel e/ou encargos constitui ao LOCATÁRIO
independentemente de qualquer formalidade. Afora o ajuizamento imediato da ação de
despejo por falta de pagamento. O aluguel e encargos pagos após o vencimento, sem prejuízo
de outras sanções previstas neste contrato, serão acrescidos de:
1 - multa de 2% (dois por cento);
2 - juros de 1% (um por cento) ao mês;

3 - encargos de cobrança extrajudicial, tais como: notificações, despesas de correio, condução,
etc..
4 - Encargos
Sem prejuízo do pagamento do aluguel pactuado no presente, correrão por conta
exclusiva do Locatário o Partido Trabalhista Nacional - Diretório Nacional, o pagamento do
bem como do prêmio correspondente ao seguro contra incêndio do imóvel,
IPTU, LUZ e ÁGUA,
anualmente, conforme avaliação do valor de mercado apurado pela seguradora.
Parágrafo único - O seguro contra incêndio a que se refere a cláusula deste parágrafo deverá
ser contratado pelo Locatário com seguradora de reconhecida idoneidade e s
528
periodicamente de forma que a cobertura se estenda por todo o prazo contratual.

5 - Sublocação
poderá sublocar ou emprestar, total ou parcialmente, o imóvel objto
O LOCATÁRIO
da presente locação, ou ainda, ceder o presente contrato, salvo com prévio e express
comunicando com 30 dias de antecedência.
consentimento do LOCADOR 6 - Obrigações do Locatário
O Locatário declara receber o imóvel em bom estado de conservação e com pintura
nova, obrigando-s e a:
- Mantê-lo em adequado estado de higiene, conservação e limpeza, para assim o restituir,
a)
completamente livre e desocupado de pessoas e coisas, quando finda ou rescindida a locação;
- efetuar todas as obras e/ou reparos de que ele necessite ou venha a necessitar,
b)
excetuando-se os que digam respeito à estrutura do imóvel e os que se façam necessários em
decorrência de exigência legal, presente ou futura.
- Conservá-lo e restituí-lo no estado compatível com o que ora recebe, quando finda ou
c)
rescindida a locação, sem danos e com pintura nova, não lhe assistindo direito a pagamento ou
indenização alguma pelas despesas que porventura vier a fazer para mantê-lo e restituí-10
nto desta cláusula deverá
nesse estado. Todo material a ser empregado para o bom cumprime
ser da mesma qualidade, tipo e medida do existente no imóvel.
- Facultar ao LOCADOR, ou seu representflte legal, o direito de vistoriar o imóvel quando
d)
assim entender conveniente, mediante ao prévio de oito (8) dias.
7 - Benfeitorias
Todas e quaisquer benfeitorias feitas no imóvel, sejam de que natureza forem, ficarão,
desde logo, incorporadas ao imóvel, sem ter o Locatário direito a qualquer indenização,
pagamento ou retenção, seja a que título for.
/
8 Alienação dO imóvel

//

No caso de venda, promessa de venda ou cessão de direitos, o LOCADOR deverá dar
conhecimento do negócio ao Locatário, por escrito, a fim de que este possa exercer o seu
direito de preferência.
LOCADOR vender o imóvel, objeto deste contrato, será o
Parágrafo único - Desejando O
Locatário obrigado a permitir a visita do: e .tuais pretendentes à compra, desde que o faça
em horário previamente combinado e sem prejuízo das atividades normais do Locatário, até
concretização efetiva do negócio.

9 - Reforma do imóvel
TL SPS

O Locatário não poderá fazer qualquer reforma, adaptação ou modific çao no im
objeto desta locação, excetuadas as previstas na cláusula sétima, sem o cons time
escrito do LOCADOR.

10 - Avisos
O Locatário se compromete e se obriga a fazer chegar às mãos do LOCADOR quaisquer
avisos quer digam respeito ao imóvel, sob pena de, não o fazendo em tempo hábil, responder
por perdas e danos a que der causa, em virtude de sua omissão, salvo se o Locatário já os tiver
recebido com os prazos respectivos vencidos.
11 - Desapropriação
presente contrato de locação será rescindido
Em caso de desapropriação do imóve 1 ,0
LOCAER, em hipótese alguma, ressarcir qualquer prejuízo
de pleno direito, não cabendo 20
que o Locatário vier a sofrer, ressalvado ao mesmo, tão somente, a faculdade de haver do
Poder Expropriante a indenização que porventura tiver direito.
12 - Rescisão
Na hipótese de incêndio ou acidente que obrigue a reconstrução do imóvel, operar-seá, automaticamente, a rescisão deste contrato, não assistindo o Locatário nem ao LOCADOR
direito a qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.
Parágrafo único - Verificando-se a hipótese desta cláusula não serão cobrados os alugueres
vincendos do Locatário.
O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, a qualquer momento, pelas Partes,
e sem a incidência de qualquer ônus ou multa, mediante aviso prévio à outra Parte, por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
13 - Intimação do Poder Público
será motivo para que se opere a rescisão do
Nenhuma intimação do Poder L'i'i
oresente contrato, salvo prévia vistoria judicial que apure a imprestabilidaddO imóvel para os
fins a que se destina.

/
14 Multa

-

Fica estipulada a multa no valor equivalente a 3 (três) alugueres vigentes na ocasião,
na qual incorrerá a parte que infringir o presente contrato, em qualquer das suas cláusulas e
condições, inclusive pela rescisão antecipada e voluntária da locação, à exceção da Cláusula
2a do presente contrato, reservada à parte inocente a considerar, simultaneamente,
rescindida a locação, independentemente de qualquer aviso ou notificação - RETIRAR.
15 - Fiador
José Masci de Abreu, casado, br ,iero, industrial, portador da cédula de identidade
de n. 2.648.605-SSP/SP e CPF de n. 183.729888-20, e sua esposa Maria Cristina HeHmeister de
Abreu casada brasileira, industrial, portadora da cédula de identidade de ri. 6.Q76.182.
ElE
1 1iM
SSP/SP e CPF de n. 687.116.208-97, dão em garantia do presente aluguel, um terrno de forma
retangular, situado no município de Registro/SP sob matricula de numero 31177. e a enr
1
do imóvel os fiadores são os responsáveis pela garantia do aluguel.

16 -

/

Foro
Com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial que seja, fica eleito o

Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para se resolverem quaisquer dúvidas ou
questões oriundas deste contrato.
Parágrafo único - Em caso de ser necessário o ajuizamento de ação para fazer valer o presente
contrato, LOCADOR e Locatário concordam em utilizar tanto na notificação premonitória
quanto na citação, desde que com aviso de recebimento, ou ainda por meio de email.
Na hipótese de procedimento judicial, z rjà i ie vencida pagará além de multa contratual, as
custas do processo e os honorários advocatícios da parte vencedora.

17 - Carência
LOCADOR concede ao LOCATÁRIO um prazo de dois meses de carência para a feitura
de obras na casa (referentes:elétrica, hidráulica, alvenaria e pintura), na qual a partir de agora
fica sobre a inteira responsabilidade do Locatário, inclusive tendo que entregar o imóvel em
perfeitas condições de uso e habitabilidade e conservado.
18 - Disposições Finais
Obrigam-se as partes por si, seus herdeiros ou sucessores, pelo fiel cumprimento de
todas as cláusulas e condições do presente contrato.
Locatário e Fiadores respondem civil e criminalmente pelas informações e assinaturas
aposta neste contrato.
E, por estarem assim justos e coirratados, firmam o presente contrato, em duas vias
de igual teor e forma, para que produza um só efeito, na pe.nça das testemunhas abaixo,
que também o assinam.
íj
\\ \\
/

/

\

São Paulo, 12 de agosto de 2013.

NOS\ÀLDOyrAGLgA
LOCADOR.
\
sIF

EL
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PARTIDO TR ABALHISTA NACIONAL
- LOCATÁRIO

JOSÉ MASCi'DEABREU
F1ADQR\

MARIA CRISTINA HEILMEISTER DE ABREU

Nome:

(T/./

-/('\ r-6--)

/

/T
-

CPF:

Testemunha 2
(
Nome:
CPF:

\oJ

C'

)

cFWIU

[bb.combf 1
A330041 316885966008
041041 2014 13:28:19

pagamento de títulos com débito em conta corrente

94 2014
39i193

- BANCO DO BRAS:L

13:28:22

.:0MPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
EL1C: PARTIDO TRAB NACIONAL
CONTA:
ONdA: 1193-2
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Cliente
Opção para pagamento
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Conta corrente

Débito em conta corrente
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21810-3 PAR11DOTRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Descíabatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado

BANCO DO BRASIL S.A.
00192.50760 65832.728722 00469.999189 560240000122752
04/04/2014
1.22752
122,22
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Período: ^6,'

CONTRATO: 00075101

0

3,2014 a 05/04/2014

Vencimento:

05/04/2014

Locatário:
a .:

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
Sul
77000 0: s:.00O 1 SALA 422 - Asa
70340-000 03015 ChATEAUERIAN

29,22 cc'::CX

Periododo Contrato:

06/04/2013 a 05/04/2014

PróximoReajuste :

06/04/2014

0.9/03'2Ui .i .: O5/C:2O19
::c:ri:

9,20

TuA. D::arso:

LOCADOR: PEDRO PEREIRA LOIJREIRO
447.570.75720
JETODALOCAÇÃO:

Sala /Coflj.Comercial

BLOCO 1 TORRE 1 SALA 422
0
2R1V5
109.0 ANPP.05ARIÃL ASS1S C4ATEAUBRI.AND

ATÉ 05/0:1/04 CONCROER AS 122,22 OSSO. PONT.
31 MIL-,A
APÓS 05/04/14 COARÀP. AS :22,22
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1.227,52
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CONTRATO DE LOCAÇÃO
N.° 00075101
LOCADOR (A):

PEDRO PEREIRA LOUREIRO

CPF.:

447.578.757-23

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.36210001-69
IMÓVEL:
SRTVS 701 ED. ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SAL
2,
ASA SUL, BRASÍLiA - DF
VIGÊNCIA:
12 (DOZE) MESES
1
INÍCIO:
06/0412013
TÉRMINO:
05104/2014
VALOR DO ALUGUEL: R$ 1.222,22 (Hum mil, duzentos e vinte e dois Reais e vinte e
dois Centavos)
LOCATÁRIO (A):

%,l'c ,.;..

Entre partes, na qualidade de LOCADOR (A): PEDRO PEREIRA LOUREIRO,
brasileiro, casado, advogado, portador (a) do CP- N° 447.578.757-20, residente e
domiciliado (a) em Brasília DF., neste ato, devidamente re presentado (a) (s) pela firma
comercial, ANTONIO P. P. DO VALLE - "ANTONIO DO VALLE EMPREENDIMENTOS
IMOB!LIÁRIOS', com sede nesta ca p ital federal à SRTS - Setor de Rádio e Televisão Sul Av. W13 Sul, Quadra 701, Conjunto L, Edifício Centro Em presarial Assis Chateaubriand,
Torre 01, saias 423/425, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.712.87710001 -05 e no CFIDF sob
o n. 07.333.533/001 61 e registrada no CRECI sob o n. J-3384 da 8a. Região, sua
procuradora com poderes gerais de administração e na qualidade de LOCATARIO (A):
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, inscrito no CNPJ sob N.° 01.248.36210001-69. com
sede em Brasilia, DF, neste ato representado por JOSE MASCI DE ABREU, brasileiro,
casado, empresário, portador(a) da carteira de identidade n° 2.648.505-2 SSPÍSP e do
CPF N° 183.729.888-20, residente e domiciliado(a) à RUA ALVES PONTUAL, 115 em São
Paulo. 5?., CEP: 04722-000, FONE(S): (011)991206265 e 3488-9410, têm entre si justo e
contratado, por este instrumento particuiar e na melhor fo rma. a presente locação mediante
as cláusulas e condições a seguir enumeradas, discriminadas e estipuladas, e, disposicões
legais pertinentes, que voluntanamente aceitam e outorgam:
1 - DO IMÓVEL:
O abjeto do presente contrato é constituído pelo imóvel sito à SRTVS 701 ED.
ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 422 ASA SUL, BRA SÍLIA. D, que o
LOCATARIO (A) confessa receber em perfeito estado de conservação, funcionalidade,
nabaaoIioaae e m peza. com os apareihos santanos. iumnaçao, portas. Janelas,
fechaduras. chaves, maçanetas, trincos, asso.a1hos pintura, forros, telhados, vidraças,
mármores, aias, raios, encanan-entos, embocos e demais acessórios em perfeitas condições
de funcionamento e conservação, obrigando-se a assim, conservá-lo e restitui-lo no termo
legal do presente contrato, na conformidade do disposto na cláusula 13a.
?ARAGRAFO UNICO. 0 (A) LOCA AklO (A) aeclara que visitou e examinou previa p
atentamente o imóvel locado e declara que se encontra conforme o LAUDO DE VISTOR!A'E
NVENTA 1 0 DO IMOVEL ass 1 ad0 pelas a'tes e que fica azenao oarte tegrante aesta\
cláusula , reconhecido e aceito pelas partes e que passa a fazer parte integrante desté\
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CENTAVOS), sujeita a alterações pelo Banco do BrasU. O LOCATÁRIO(A) gozará de um
DESCONTO POR PONTUALIDADE de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor do aluguei
mensal, desde que pague até a data de cada vencimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Caso o(a) LOCATÁRIO(a) não receba o
pagamento do aluguel, com antecedência mínima de 10 (Dez) dias antes do veimec
rnes r o(a) se ob r iga e se coorcme e a procura !- a sede da ADlNSTADpRA
SRTS-Setor de Rádio e Teievsão Sul, Plano Piloto Asa Sui. Centro, Aven g Wi3 s'
Quadra 701, Conjunto L. Edifício Centro Empresarial Assis (-hateaubriand, Torre 1, Sa4s
423/425. Brasília-DE., no horário bancário, socitando a SEGUNDA VIA DO BOLETO para
pagamento no Banco , sem qualquer ânus adicional , desde que não ultrapasse a data do
vencimento.
PARAGRAFO TERCERC. É terminantemente vedado de pleno direiro, considerando
nulo ou inexistente , o p agamento de CiuguéIs e encargos realizados pelo LOCATÁRIO(A)
através de ordens de crédfto ou de pagamento, remessa de cheques ou valores, depositados
diretamente em conta do LOCADOR OU ADMINISTRAOORA bem como por quaisquer
outros meios que não sejam, exatamente, aqueles pactuados neste contrato. (Cláusula
Terceira).
PARAGRAFO QUARTO. Em caso de mora do(a) LOCATÁRIO(A) Quanto ao pagamento
do aluguel e encargos locatícic-s. q ualquer q ue sejao , atraso, o débito será acrescido de
muita moratória de 10% (Dez por cento) sobre o seu valor total, acrescidos de juros
moratórias de i%(UM POR CENTO) ao mês, contados dia a dia , acrescidos ainda de
correcão monetária calculada pelos mesmos índices de reaius t e, previstos nesta cláusula,
além de honorários advocatícios de 20%( VINTE POR CENTO) sobre o valor do débito se
administrativa a cobrança e também de 28% (VINTE, POR CENTO) se judicial.
PARAGRAFO QUINTO. Decorrido o orazo de 10 (Dez) dias do vencimento , será o
débito A UTOMATICAMENTE e sem aviso prévio, encaminhado ao SCR1TORIO DE
ADVOCACIA QUE REPRESENTA A ADrvIMI
STRADORA para cobrança amigável ou
judicial. Fica desde iá estabelecido que no caso cobrança amigável, serão devidos
honorários advocatjcs de 20 1% (VINTE POR CENTO) sobre o montante devido, contudo, se
necessário o p rocedimento Judicial,
os honorários serão de 20% (VINTE POR CENTO) sobre
o vaiar atualIzado do débito e/ou 20% (VINTE POR CENTO) sobre '
o valor da causa corrigid
monetariamente , no caso de Ação de Despejo, su p
ortando
ainda
o(a) LOCATARI O(A). o\
paga mento das custas do processo.
PARAGRAFO SEXTO. O não cumprimento das obrigações pecuniárias expressas neste
contrato pelo(a) LOCATARIO(A) e seus FiADORES faculta ao LOCADOR(A) a inclusão dos
seus respectivos nomes no CADASTRO DE DEVEDORES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃØ
AO CREDITO-S p C ou entidade com finalidade semelhante. Caberá aos devedores'
carce2r'er-c cc 'sc ricáo ben cor'o o oagane-'o os oaas as despesas que oeste»
decorrerem . que se dára somente apás a quitação integral dos débitos existentes.
PARÁGRAFO SÉTIMO. 0 aluguei mensal acima p actuado será reaiutado
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automaticamente na periodicídade mínimo determinada oela legislação v i ente, aoUcando-se
ao ndce xaco oeo lGP- (moce gera<cc preços mercado) romecioo
peia FGV

(Fundação Getúlio Vargas) ou, em sua falta. pelo IG?(índíce geral de preços) também
fornecida oea FGV (u'-caçã Getwo Vagas3 OL an'bern ião sendo este
sua falta pelo maior índice fixado pelo Governo Federal ou ainda em sua falta, Dor qualquer
índice de preços, oficial ou não. a escolha da ADlNlSTRADO pA que reflita a jfriaçãs
preços do reajuste.
PARAGRAFO OiTAVO. Se em virtude de ei subse q uente , vier a ser admiti-da-J
correção, do valor do aluguei em periodicidade iferior a o-revista na legislação vigente,
época de Sua celebração, concordam as partes , desde já, e em caráter irrevo g ávi, que a
correção do aluguei e o seu indexadc-r passará automaticamente a ser feita no menor prazo
que for permitido pela lei posterior.
PARAGRAFO NONO. O (A) LOCATÁRlQ(A'
não terá direito de reter o Pagamento do
aluguel ou de quais q uer outras quantias devidas ao
LOCADOR(A) sob a alegação de não
terem sidos atendidas exigências porventura soiicitadas.
4- DOS IMPOSTOS, TAXAS. SEGURO
E ENCARGOS DIVERSOS:

Além do aluguel mensal, o (a) LOCATÁRIO (A) pagará
todos os impostos
Municipais (IPTU). taxas de água e esgoto. taxa de lim p
eza pública, luz e telefone, cotas de
condomínios, e demais encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cujas
contas deverão ser Iiquidaóas até a data do vencimento em que forem apresentadas pelos
resp ectivos credores, devendo os com p
rovantes de Pagamento ser exibidos à
ADtVí l NfSTRALD'0PA mensalmente, na data
do vencimento do aluguel e sempre que
solicitados, sob pena de despejo, nos termos dos arts. 50 e 59 da Lei n° 6.245/91, com as
alterações introduzidas pela Lei n 0
além de execução judicial, sob constrição
p atrimonial, nos termos do art. 585, li,12.11212009
do Código de Processo Civil.
PARÁGRAFO PRlEIRC. O (A) LOCATÁRIO (A) será responsável pelas despesas e
Tas deco rre--es de eve'--a $ FèI enç
ões dos asos ce 'm postos axas e outros acima
mencionados, que já incidem ou venham a incidir sobre o i móvelobjeto da presente locação.
Obriga-se o (a) LOCATÁR10 (A)a entregar na sede da ADMlNiSTRA DQRA em tempo hábi
toda e qualquer corres p ondência dirigida ao LOCADOR (A l
ou a sua ADMISTRADORA\\
assim como, as có p
ias das atas e as convocações de Assembléias do Condomínio, ainda
que as mesmas tenham lhe sido dirigidas. Na hipótese de serem os impostos, taxas e
demais encargos pagos pelo LOCADOR (A), porque não o tenha feito o (a) LOCATÁRiO (A)
nos prazos devidos, serão os res p ectivos vaio :
-es, reembolsados por este, com o acréscimo
da multa de 10% (deis por cento), juros de mora de 1% (hUn oOr cento) ao mês e da
correção monetária.
G RAFO SEGUNDO. No caso de comércio ou habitação em prédio constituído dr-*

i caces aonomas do Tes'-io LOCADOR (A) PCXSIOO ccndom r o regst aao fica
OCA TAR O (A) ocrigaco ao oaga-ne n
g-'(
o
pr000rc
ora'
dos
'cosros
taxas
de
agua
e
esgoto"
taxas de energia elétrica e limpeza,
segura e demais taxas e encargos verificados bony \
manutenção do imóvel, proporcional à sua área de ocupação.
PARÁGRAFO TERCEIRO. O (A) LOCATÁRIO (A)
obriga-se a pagar durante o prazo

da locação e prorrogações Apólice de Seguro Contra incêndio do imóvel iocaõ cuja
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cobertura é de 80 (oitenta) vezes o valor do alugueL Neste ato o (a) LOCATÁRIO (A)
autoriza a Administradora a providenciar a contratação do seguro e o pagamento do
Bilhete ou Apólice, tendo como estipulante a ANTONIO DO VALLE
EMPREEND!MENTOS IMOiLiARloS. O pagamento do pr
ê mio será exigido
pagamento do primeiro aluguei, cujo valor é de 23% (vinte e três por cento) do valor do
aluguei, pago de uma única vez por ano. (Artigo 22, inciso VIII, Lei 8.245191 O Se
deverá ser renovado anualmente, até 15 (quinze) dias antes do vencimento

período.

PARÁGRAFO QUARTO. Em caso de sinistro o estipulante receberá o valor liberaí<
proporcional ao sinistro e mandará efetuar os reparos, isentando o (a) LOCATÁRIO (A) d
qualquer responsabilidade desde a vistoria do imóvel pela Seguradora até a finalização do
reparos do sinistro constatado.
PARÁGRAFO QUINTO. O não p agamento dos encargos sob res p
LOCAAR I C (A) inc l usive °TrLF e se g uro aa'a erseo a POPOS Tu5 onsabilidade do (a)
de ação e despejo
por infringência de contrato, nos termos dos arts. 5 0 e 90, II e III, da Lei n°
8.245191 c/c art.
59, IX. do mesmo diploma legal, sujeitando-se o (a) LOCATÁRIO (A), ainda, ao pagamento
aa MULTA prevista na CLÁUSULA SETIMA, inde p endentemen do tempo decorrido deste
contrato, sem prej:uízc do disposto no PARÁGRAFO PRIMEIRO DESTA CLÁUSULA.
PARAGRAFO SEXTO. O(A) LOCATARIO(A) fica obrigado(a) a providenciar, neste

ato, a ligação de água e luz em seu nome e se compromete a providenciar o respectivo
desligamento na rescisão do contrato de locação.
5- DO USO DO IMÓVEL E SUA DESTINAÇÃO:

O imóvel destina-se exdiusivarnente ao uso COMERCIAL DO(A) LOCATÁRIO(A)
PARA O RAMO DE ESCRITORO DE PARTIDO POLITICO, sendo proibido ao LOCATÁRIO
(A) sublocá-lo, cedê-lo ou emprestá-lo, no todo ou em parte, seja a que título for, sem prévia
anuência por escrito
l do LOCADOR (A) ou da ADMiNlSTRQ,p, na qualidade de sua
representante lega . Se, entretanto. o (a) LOCATARIO (A) noti
ficar o (a) LOCADOR (A) ou
sua ADMINISTRADORA da ocorrência de uma das hipóteses previstas nesta cláusula, fica
desde já ciente de que o eventual silêncio ou inércia do LOCADOR (A) ou de sua
ADMINISTRADORA, não traduzirá consentimento tácito. A ocupação do imóvel por pessoa
não referida neste contrato ou a perrnanênca de qualquer pessoa, a partir do momento em
que o (a) LOCATÁRIO (A) deixar de usá-lo, caracterizará infração contratual que acarretará
a rescisão da locação em qualquer época de 5uJ2 vigência, sem prejuízo da aplicacãoda
MULTA prevista na CLÁUSULA SETIMA deste contrato.
a) Em caso de morte do (a) LOCADOR (A), a locação transmite-se aos herdeiros.
Morrendo o (a) LOCATÁRIO (A), ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações, o
cônjuge sobrevívente ou o (a) companheiro (a) e. sucessívamente, os herdeiros, desde que
residentes no imóvel. Em caso de se p aração judicial ou de fato, divórcio ou dissolução da
Uni
estável, a locação prosseguirá automaticamente com o côniuge ou companheiro que
perm.anecer no imóvel. Em qualquerds hipóteses acima, o(s) sobrevivente(s) ou o
co"LgeIcomoa'-'hero(a - cue permanecer ao «nove - deverá comu r car m eoatamer e por
escnto. a sub-rogaça o. mediante Cada
rt com AR, ao(a) LOCADOR(A) --/ou
ADMINISTRADORA bem como ao(s) FIADOR(ES). Neste caso. o(a)(s) LOCADOR(A)(ES)
terá(ão) direito de exigir novas garantias de cumprimento do contrato, nafórrdo art. 37 da
•\)
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imóveL ficarão integradas ao mesmo sem que p or elas, tenha o (a) LOCATÁRIO (A) direito a
qualquer indenização, retenção ou pagamento. A introdução de tais benfeitorias dependerá
de autorização por escrito do (a) LOCADOR (A).
7- DA INFRAÇÃO CONTRATUAL:
TRATUAL:
A infrigência de qual q uer urra
m das cláu sulas e condições do present contr t39
o ft
inclusive a resillçãc do mesmo antes do térrnno do prazo contratual, sujeita a p rte
à cominação de MULTA equivalentes 03(TRES) MESES DE ALUGUERES
vigentes à ópa
da infracão, cobrável am.igaveimente ou por via judicial sem prejuízo de outras sanções
cabveis e de indeniza !-- por perdas e danos e correção monetária,
havendo faculdade para
a carte noce e de considera r resc '1 aca a locação
naep
eaeeene
e de qualquer que
seia o tempo decorrido do p resente contrato, e promover o des
p
ejo
do
imóvel,
nos termos do
artigo 9°, incisos ii e iii, e do artigo 50 dc artigo 59 e hipóteses de liminar
previstas no
respectivo § 1°. da Lei n 0 8245/91. com
os acréscimo da Lei n 12.112. de 9 de dezembro de
2009.

13fikL SUPE EE

8-DO ABANDONO DO IMÓVEL:

A fim de resguardar - se o imóvel ,-'e qualq
uer eventuadade decorrente da
ausência do morador, e no intuito de defender-se a sua integridade contra possíveis
esbulhos, invasões ou depredações , fica o (a) LOCADOR (A),
e xp ressamente autorizado a
ocupar o imóvel i ndepenCentereqte de qualquer procedimento judicia
l
prévio ainda que seja
n ecess rio o em
á
Prego de forca cara arrombá-lo
desde que fiaue suficientemente
t
comprovaco o ab andon
o e a ausenca habi ual ao ( a )LOCAIARIO (A), ou apos vencido o
secundo mês sem pagamento dos alugueres vencidos. Neste caso o TERMO DO
RECEBME T O DC IM3VE_ será subs
r tc cor urna DE CAçÃO DE MSSÃO
DE
P OSSE,Trmao p elo (a) LOCADOR (A) ou sua
ADMNIS
RADORA
e
por
02
(
duas )
t estemunhas
9- DA RESCISÃO CONTR
ATUAL:

O presente contrato poderá ser rescindido:
a) Em qualquer tempo, desde que haja recí p
\\
anuência das partes
b) Pelo término do respectnío prazo constanteroca
\\
da cl áUSula segunda. ami gavelmente
o) Peio de scum p rimen .0
de qualquer das Cláusulas deste instrumento particular.
:
d)
Pela
ocorrência
de
qualquer
que afete a segurança ou a integridade do imóvel
bem corno a hi p ótese eventual de sinistro
,
sua desaoroiação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. No caso de or
d
do móvel iccado, ficará o (a)
LOCADOR (A) desobrigado de t odas asesapropriação
cláusulas
deste contrato, reservando ao
LOCATARIO (A) tão somente a faculdade de haver do
poder
d esaoropriante a indenização
que porventura tiver direito.
PARÁG
RAFO SEGUNDO. Nenhuma intimacão da Saúde PúbIic será motivo Para o (a)
LOCATÁRIO (A) abandonar o imóvel iccado, ou pedir rescisão do contrato, salvo
Procedentes vistorias judiciais. que provem estar a construção ameaçada de ruína.
10 - DA GARANflA FIDEJUSSÓRiA
Para garantir as obrigações assumidas neste contrato, o 1-0ATAR4O, por
ser de seu i nteresse, da ar caço ao CC3, os T0(jde Otahzaço
de

Antonio do VaHe
Empeendmentos mobiHários

2aiie
A^uq ,_,ei

—

SR ;V5- Centro Epresari
ii,.Asis Cate Srad - Torre í - Saias 423/425
Fe: G1 3323-399 - CEP 70244-040 J-3334 8- Pegião/DF

E-mail:

- 1

Hme pae: 3tonooyaile.corn.br

Pagamento Único, no valor nominal inicial de R$ 6.600
00 (SEIS MIL E SEISCENTOS
REAIS) , subscrito(s) junto à SUL AMÉRICA C
A?ftALIZAÇAO SA, neste ato, através da
Proposta sob o n° 88 88.13Ø75158,8O5 . Ao
término do prazo de vigência do(s)
Título(s), fica o LOCATARIO obrigado a substituir o(s) Título(s)
novo, que represente o seu VSICÇ
de resgate garantia das oongaçoes assur4uaas neste
Contrato, na mesma proporção
que rep resentava(m) o(s) Título(s) hterio,
Parágrafo 1° - Para que seja v'avel a operação co9sg1aoa 90 caot aes
LOCADOR liberará junto à SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO
S
A a caução do(s) Titulos
vencido(s
,
u
lo(s). Parágrafo 2° - Deixandoocresgatmiãdo()nvsTít o
LOCATARIO.por auaiquer motivo, de requisitar emissão de novo(s) Título(s),
decorrente ao vencmento do(s) ante r ior(es). será consoeraoa nTraçac cc-ntratua, que
dará ensejo à rescisco deste Contrato.
Verificando o término da locação, sem a
existência de q uaisquer débitos do LOCATARIO
para com o LOCADOR, este liberará
junto à SUL AMERICA C APITALIZAçÃO SA
a caução do(s) Título(a).
11 - DAS CITAÇÕES, NOTIFICAÇÕES E OUTRAS:
Alem aas rormas previstas no Coigoe Processo o (a) LOCA AlO(A)
ex p ressamente autorizam O LOCADOR(A)
ou sua ADMINSTRADOPA a p rocederem a sua
citação inicial. nterp
eiações. intimações, notificações ouqualquer outro ato de comunicação
p rocessual por via posta!
com aviso de recebimento (AR. VIA E.C.T. ou SEED) enviadas
resp ectivamente ao imóvei locado, em toda e qualq
uer acão judicial ou pr cedímeno extra iudiciai, decorrente da relação
lação locatícia ora ajustada, es p ecialmente as intimações referidas
nos artigos 62 n. III e 67 n. U e VU da lei 8.245191. Tratando-se de Pessoa Jurídica ou Firma
individual, poderão também serem feitas as citações, notificações ou intimações, por
fac-sírnfle (FAX).
12- DAS OBRIGAÇÕES SUCESSÓRIAS:
As partes desde já
se obrigam, por si, seus herdeiros ou sucessores ao pleno,
geral e irrenunciáve! cum p
rimento
do presente contrato. em todas as suas cláusulas, termos
e condições.

13 - DA RESTITUIÇÃO DO IMOVEL:
a) O termo legal do presente contrato dar-se-á com a assinatura, pelo (a)
LOCADOR (A) ou
sua. ADMNiSTRADOP de um '
TERMO DO RECEBlMENTO DO
IMOVEL ", o q

ual deverá ser entregue ao LOCATARIO (A) após a definitiva liberação do K.
imóvel pelo
mesmo, verificado p reviamente o estado geral do imóvel, com vistas ao
cumprimento das premissas relativas ao seu uso, e desde que estejam liquidados todos os
encargos financeiros decorrentes do contrato
b) quando da aevoucao das cnaves ao n4;
nal ao contrato. se as mesmas forem,
restituidas por -re p
osto ou portador do (a) LOCATARQ (A), fica este desde já autorizado
pelo (a) LOCATÁRIO (A) a assinar o respectivo TERMO DE ENTREGA DE CHAVES DO
IMÓVEL, assim, como acompanhar e assinar o TERMO DE LAUDO DE VISTORIA E
INVENTÁRIO DO IMÓVEL em nome daquela,
C) Caso o imóvel não seja entregue conforme a especificação da CLAUSULA
PRIMEIRA e seu PARAGRAFO UNICO, o (a) LOCATAR1O (A) autoriza o (a) LOCADOR (A)
ou sua ALDUNÍS T RADORA. a executar os consertos que se fizerem
n ecess7osiais como

Antonio do VaHe

ntonío

Em p reendimentos mobfflários
a701 Ceno E 2 r
sss Chaura - Torre - Sa 423/42
Fone
3323 - 399 - CE? 7C34O-Oo - 3rasia - DF &eci J-3384 - Si! Região/DF
E-maí: at ondov e@atc oov conbr Home pge:
wwwtoicdovailecom.br
SRrVs -

Des^
le 1283

e

oo IMÓVEL:
Em caso de venda do imóvel o (a) LOCATÁRIO (A) será notificado do Direito de
Preferência p revista na Lei doinquilinato, através de carta com aviso de recebimento (AR ou
18- DA VENDA

SEED). Não manifestando o (a) LOCATARIO (A) no prazo legal de 30 (trintag
considerado como não interessado. Não efetuando a compra do imóveL o (a) LJOCAT9
(A) autonza o (a) LOCADOR (A) ou a sua imobhána autorizada 2 m ostrar oÇhióveraos
futuros p retendentes deste que se faça acom p
anhar de Corretor Credenciado aelâ ern
19— DAS TOLERÃNCAs E CONCESSÕES•

Quaisquer tolerâncs ou concessões do (a) LOCADOR (A) para com o (a)
quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes
invocáveis por este a título de novação, perdão tácito, etc, de modo que não terão a virtude
de alterar obrigações cont ratuais.
LOCATARIO (A)_

20— DO FORO:

Com renúncia expressa de q ualquer outro, por mais privilegiado que seja, fica
eleito o Foro de Brasília, DF. de fácil acesso e conveniência comum, para a solução de
q uais q uerq uestões oriundas do presente contrato.
Estando todos de pleno acordo, justos e contratados, lavrou-se o presente
instrumento de contrato carticular em 02 (duas ) vias de igual forma e teor o qual depois de
ao eacnaaO coro r ne va, ass »
-ado oe as partes conrata-es pe'o (s) ador ( es) e por
duas:testef jjn
a todo o áto presente..
_í_-----

Esila,DF., 17

de abri! de 2013

11
Loca
PEDRO PEREIRA LOUREIRO

PIp ANTON!O DO VALLE EMP. irOs.
P1 ANTON!O PÁDUA ?EREIRfi, DO VALLE

\\

LOcaaflola)

\\

,

1\

\,

PARTIDO TRABAIISTÃ NACIONAL
P/ JOSE MASCI DEBREU

Testemunhas:
1 - RONAL DE OLIVEIRA GIMENES

RG

° :

2;1 82.586 SS?/DF

2 - ANTON!O

O LU I Z DA SILVA

RG N°: 214O P294 SSPIDF

10

ou TED Eletrônico
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPFCNPJ dfente

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
33
PAMPLONA
204
920044887
179.533.338-30
MARIELLA QUAGLIA BATTAGLIA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
41.004
3.000,00
10/04/2014

Autenticação SISBB

91496CCCE6DD8386

Assinada por

PARTIDO TRAB NACIONAL

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

sação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

,j

fl

10104/2014 11:41:43
1010412014 11:47:09

E

54

bb.com.br

0j42Oi4

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Norr favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
33
PAMFtONA
204
920044887
179.533.336-30
MAFELLA QUAGLLA BAUAGLL
CREDITO EM CONTA CORRENTE
3.000,00
10/04/2014

rstraac crr.o DefliCfl

A33H101 118650115016
10/04/201411:41:42

as
0rnSf:c nca dc

543/fl

513,01W EMIORk

?,S.

Pendência número: 232421068.
15474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
1 Usud

ditos:'/aaoi

gafS&codNAent,,s= 6125,6126,6153&codN oficia=

11

NSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMóVEL DE USO COMERCIAL

Por este Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel de Uso Comercial,
de um lado, Nosvaldo Battaglia, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n 9 3.919.720 e
inscrito no CPF sob o n 2 475.994.218-15, residente nesta Capital, doravante denominado
simplesmente LOCADOR, e de outro lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - DIRETÓRIO
NACIONAL, Inscrito no CNPJ sob o n 9 01.248.362/0001-69 com domicílio à Rua Jacofer, n. 615,
Bairro do Limão, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, têm entre si justa e
contratada a presentelocação, que se rege pela Lei 8.245 de 09/12/09, e Lei
20101110 pelas condições seguintes:

544

1 - OBJETO

A presente locação, para fins cornernis , tem por objeto o imóvel de propriedade do
LOCADOR, localizado à Avenida Santo Amaro, n. 5828, Bairro de Santo Amaro, nesta Capital.

2 - PRAZO
O prazo de locação é de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 12 agosto de 2013 e
a terminar em 12 de agosto de 2015.
3 - VALOR
O aluguel mensal será de R$ 3.000,00 (três mil reais), para os doze primeiros meses de
aluguei, e a partir do décimo terceiro mês reajustável pelo IGPM . Em caso de aumento do
prazo de locação será cobrado sobre os maiores índices e pelo menor prazo determinado pelo
Governo Federal.
§ 1 - O aluguel será pago pontualmente até o dia 12 (doze) de cada mês subseqüente ao
vencido, através de deposito bancário banco Santander, agência 0204 - Pamplona; conta
corrente 92004488-7 em nome de Mariella O.uaglia Battaglia ou onde este indicar, mediante
recibo passado pelo mesmo, ou seu rréntante legal. O recebimento de alugueres ou
encargos em atraso sem cobrança de multa consistirá em mera liberalidade, não
caracterizando novação nem autorizando seja invocado o princípio contido no art. 1503, 1, do
Código Civil.
§ 2 - O não pagamento do aluguel e/ou encargos constitui ao LOCATÁRIO em mora
independentemente de qualquer formalidade. Afora o ajuizamento imediato da ação de
despejo por falta de pagamento. O aluguel e encargos pagos após o vencimento, sem prejuízo
de outras sanções previstas neste contrato, serão acrescidos de:
1 - multa de 2% (dois por cento);
2 - juros de 1% (um por cento) ao mês;

1
J
1

-

w\

3 - encargos de cobrança extrajudicial, tais como: notificações, despesas de correio, condução,
etc..

4— Encargos
Sem prejuízo do pagamento do aluguel pactuado no presente, correrão por conta
exclusiva do Locatário o Partido Trabalhista Nacional - Diretório Nacional, o pagamento do
IPTU, LUZ e ÁGUA, bem como do prêmio correspondente ao seguro contra incêndio do imóvel,
anualmente, conforme avaliação do valor de mercado apurado pela seguradora.
Parágrafo único - O seguro contra incêndio a que se refere a cláusula deste
ser contratado pelo Locatário com seguradora de reconhecida idoneidade e serenova5
periodicamente de forma que a cobertura se estenda por todo o prazo contratual.
CMY-1u ^

5 - Sublocação
O LOCATÁRIO poderá sublocar ou emprestar, total ou parcialmente, o imóvel objeto
da presente locação, ou ainda, ceder o presente contrato, salvo com prévio e expresso
consentimento do LOCADOR - comunicando com 30 dias de antecedência.

6 - Obrigações do Locatário
O Locatário declara receber o imóvel em bom estado de conservação e com pintura
nova, obrigando-se a:
a) - Mantê-lo em adequado estado de higiene, conservação e limpeza, para assim o restituir,
completamente livre e desocupado de pessoas e coisas, quando finda ou rescindida a locação;
b) - efetuar todas as obras e/ou reparos de que ele necessite ou venha a necessitar,
excetuando-se os que digam respeito à estrutura do imóvel e os que se façam necessários em
decorrência de exigência legal, presente ou futura.
c) - Conservá-lo e restituí-lo no estado compatível com o que ora recebe, quando finda ou
rescindida a locação, sem danos e com pintura nova, não lhe assistindo direito a pagamento ou
indenização alguma pelas despesas que porventura vier a fazer para mantê-lo e restitui-lo
nesse estado. Todo material a ser empregado para o bom cumprimento desta cláusula deverá
ser da mesma qualidade, tipo e medida do existente no imóvel.
d) - Facultar ao LOCADOR, ou seu represent-r1te legal, o direito de vistoriar o imóvel quando
assim entender conveniente, mediante ao prévio de oito (8) dias.

7 - Benfeitorias
Todas e qua i squer benfeitorias feitas no imóvel, sejam de que natureza forem, ficarão,
desde logo, incorporadas ao imóvel, sem ter o Locatário direito a qualquer indenização,
pagamento ou retenção, seja a que título for.

,--...

-----

8 - Alienação do Imóvel

/

\

\

1

/

No caso de venda, promessa de venda ou cessão de direitos, o LOCADOR deverá dar
conhecimento do negócio ao Locatário, por escrito, a fim de que este possa exercer o seu
direito de preferência.
Parágrafo único Desejando o LOCADOR vender o imóvel, objeto deste contrato, será o
Locatário obrigado a permitir a visita do: '.: tuais pretendentes à compra, desde que o faça
em horário previamente combinado e sem prejuízo das atividades normais do Locatário, até
concretização efetiva do negócio.

9 - Reforma do Imóvel
1M SUFO ELEPWL.

O Locatário não poderá fazer qualquer reforma, adaptação ou modificação no imóvel
546
objeto desta locação, excetuadas as previstas na clausula sétima, sem o consen mento por
escrito do LOCADOR.
10 - Avisos
O Locatário se compromete e se obriga a fazer chegar às mãos do LOCADOR quaisquer
avisos quer digam respeito ao imóvel, sob pena de, não o fazendo em tempo hábil, responder
por perdas e danos a que der causa, em virtude de sua omissão, salvo se o Locatário já os tiver
recebido com os prazos respectivos vencidos.
11 - Desapropriação
Em caso de desapropriação do imóve,o presente contrato de locação será rescindido

L), em hipótese alguma, ressarcir qualquer prejuízo
de pleno direito, não cabendo ao LOCA[
que o Locatário vier a sofrer, ressalvado ao mesmo, tão somente, a faculdade de haver do
Poder Expropriante a indenização que porventura tiver direito.

12 - Rescisão
Na hipótese de incêndio ou acidente que obrigue a reconstrução do imóvel, operar-seá, automaticamente, a rescisão deste contrato, não assistindo o Locatário nem ao LOCADOR
direito a qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.
Parágrafo único - Verificando-se a hipótese desta cláusula não serão cobrados os alugueres
vincendos do Locatário.
O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, a qualquer momento, pelas Partes,
e sem a incidência de qualquer ânus ou multa, mediante aviso prévio à outra Parte, por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

13 - Intimação do Poder Público
Nenhuma intimação do Poder . í-o será motivo para que se opere a rescisão do
presente contrato, salvo prévia vistoria judicial que apure a imprestabilidaddo imóvel para os
fins a que se destina.
14 - Multa

.•.

- -!

/

Fica estipulada a multa no valor equivalente a 3 (três) alugueres vigentes na ocasião,
na qual incorrerá a parte que infringir o presente contrato, em qualquer das suas cláusulas e
condi ç ões, inclusive pela rescisão antecipada e voluntária da locação, à exceção da 'Cláusula
2a " do presente contrato, reservada à parte inocente a considerar, simultaneamente,
rescindida a locação, independentemente de qualquer aviso ou notificação - RETIRAR.

15 - Fiador
José Masci de Abreu, casado, brieiro, industrial, portador da cédula de identidade
de n. 2648.605-5SP/SP e CPF de n. 183.729.888-20, e sua esposa Maria Cristina Heilmeister de
Abreu, casada, brasileira, industrial, portadora da cédula de identidade de n.
SSP/SP e CPF de n. 687.116.208-97, dão em garantia do presente aluguei, um terrende for
retangular, situado no município de Registro/SP sob matricula de numero 31177. Ati a entre
do imóvel os fiadores são os responsáveis pela garantia do aluguel.

16 - Foro
Com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial que seja, fica eleito o
Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para se resolverem quaisquer dúvidas ou
questões oriundas deste contrato.
Parágrafo único - Em caso de ser necessário o ajuizamento de ação para fazer valer o presente
contrato, LOCADOR e Locatário concordam em utilizar tanto na notificação premonitória
quanto na citação, desde que com aviso de recebimento, ou ainda por meio de ernaU.
Na hipótese de procedimento judicial, z pai i.e vencida pagará além de multa contratual, as
custas do processo e os honorários advocatícios da parte vencedora.

17 - Carência
LOCADOR concede ao LOCATÁRIO um prazo de dois meses de carência para a feitura
de obras na casa (referentes:elétrica, hidráulica, alvenaria e pintura), na qual a partir de agora
fica sobre a inteira responsabilidade do Locatário, inclusive tendo que entregar o imóvel em
perfeitas condições de uso e habitabilidade e conservado.

18 - Disposições Finais
Obrigam-se as partes por si, seus herdeiros ou sucessores, pelo fiel cumprimento de
todas as cláusulas e condições do presente contrato.
Locatário e Fiadores respondem civil e criminalmente pelas informações e assinaturas
aposta neste contrato.
E, por estarem assim justos e coL.ratados, firmam o presente contrato, em duas vias
de igual teor e forma, para que produza um só efeito, na peça das testemunhas abaixo,
que também o assinam.
/
/
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São Paulo, 12 de agosto de 2013.

NOSVLDOUAGLIA
LOCADOR.

1LL eiP
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PARTIDO TRA BALHIS1 -

NACIONAL

- LOCATÁRIO

JOSÉ MASODE..ABREU
FIADOR\

MARIA CRISTINA HELLMEISTER DE ABREU
/

/ "F-OORA
\•
Testemunha i

/

\\\
1

NomeCPF:

•

/

/

?'J7,
z

Testemunha 2
•
•
tK ú

-

Nome:
CPF: •.R).;) CL

-.

i

ii

A33G051 610681427014
0510512014 16:14:40

Li..
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/35/2014

-

BANCO

DO

BRASIL

-

16:14:35
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE:

PARTIDO TR.AE NACIONAL
CONTA:
---------------

--21813-3

TW

BANCO DO BRASIL

549

00192507606609682872900469996189260540000158830
.0000MNNTC
50.501
25076660968
NOSSO NUMERO
00250766
CONVENTO
.NNTONIO O O DO VALLE
2872/0046999.9
AGENCIA/COO. CEDENTE
DATA DE VENCIMENTO
05/05/2314
CATA DC PAGAMENTO
O5'05/2314
VLOR
A
DO DOCUMENTO
1.588,30
131,20
DESCONTO/ABATIMENTO
1.457,10
VALOR COBRADO
C.A29.3CF.B4D.410.C7E

YR.AIJTENTICACAD

Assinada por

S6

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

0510512014 16:03:53
0510512014 16:14:40

LE7TL

Ebb.com.br]

515i2014

Li

Pagamentos com código de barras

Cliente
Opção para pagamento
Agência
Conta corrente

A33J051 556645456008
0510512014 16:03:53

Débito em conta corrente
1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/rrulta
Outros acréscimos
Valor cobrado

BANCO DO BRASL S.A.
001 92.50760 66096.828729 00469.999189 260540000158830
0510512014
1.58830
131,20
,00
1WLk1L
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D'00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 238474871.

1/1

SeriçOS

30/4/2014

C1Rat CJ-3384
00.712.87710001-05

ANTONKD DO VALE Bv14E MOBLIARjOS
AntOnio 810 \iIIe SRIVS ASSIS CHATEAUBRIANO SALA 423
Z» SRTVS- ASA SUL - 70340-000 BRASLIA-DF

fl
k

antondovalafltofliOdOVaIIe.COflbr - w w w .antondovaIIe.coni.br

Mês Série, 13/24

Período: 06/04/2014 a

CONTRATO: 00075101
Locatário:

PARTIDO TRABALHISTA

N°60968

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL
05/05/2014

Ve'drneflO5/05/2Gl4

LANÇAMENTOS:
NACIONAL

135200 O
271,00 O
0,30

05/05 Ringue] do 06/04/2014 05/05/2014
25/05 Seguro Incêndio 06/04/04 a 05/04115
28/04 Corrponeç3n Bancária 0db. Dnc'sne

SRTVS 701 BLOCO 1 SALA 422 - Asa Sul
ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340-000 -

ID

Brasília-DF
Período do Contrato: OG/04/2013 a 05/04/2014
06/04/2015
Próximo Reajuste:

LOCADOR

PEDRO PEREIRA LOUREIRO
447.578.757-20

OBJETODALOCAÇÃO:

Sala /Conj.Comercial
SRTVS 701 BLOCO L TORRE 1 SALA 422
CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND

ATÉ 05/05/14 CONCEDER R$ 131,20 DESC. PONT.
APÓS 05/05/14 COBRAR R$ 131,20 DE MULTA

¶Uc4. SUPtOOR aEflC./
551

CLÁUSULA ESPECIAL:

TOTAL
iR(a). CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO.
3r(a). CAIXA, NÃO É PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS.
Nosso Núrnero:
%Nco
84Codente:
do
02872X/00469999-8
/1V0iZc'./i
Recibo do sacado

1.588,30

R$

//CA'1.

r//7:

EM

B#'aOOE.
Looald Paga000t

001-9

1

00192.50760 66096.828729 0049.999189 2 60540000158830

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Codonte
ANTONIO P P DO VALLE - 00.712.87710001-05
Enpêdo delIto DatadO Pro.88saoante
Data de 000an.oatO N'de Docon,onto
28/04/2014
DM
00075/01
N
28/04/2014
Valor
Qoartidade
t"~ da Moda
Cortalro
Uao do Barro
Real
18
lnstruÇôOa
516 05125/:4 CONCEDER 0$ 131,20 DESC. PONT.
A'ÓS 05/05/14 COBRAR 05 131,20 DA MULTA

05105/2014

Aanolo/ Código do Cadanto
02872-X/00469999-8
N~ Namoro
25076660968-4
1(-) Valor do Do-~t.
, 1.588,30
2(-) Da.00nto$I Abatimonto, 1 13 1
3(.)0utron0.da9êoa
4(0)

SA(a). CAIXA. FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO.
Sr(a). CAI XA. NÃO É PERMÍ0IDAA CONCESSÃO DE DESCONTOS.
Sado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 01.248.362/0001-69

1

MocalMuita

5(n)

Oatron onódmon

6).)

Valor Cobrado

1

8.11

1

.'\
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Brasília-DE, 7 de abril de 2014
ILMO(a) SR.(a)
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
BRASÍLIA-DF.

552 /
Contrato n. 2: 0075Qt,t

Prezado(a)(s) Senhor(a)(es)(as):
Ref. Imóvel sito à: SRTVS 701 BLOCO L TORRE 1 SALA 422, ASA SUL BRASILIA - DF.

Vimos pela presente convidar V.S para tratarmos da renovação do Contrato de
Locação que vencerá(venceu) em 05/04/2014, para tanto solicitamos que V.9, entre em contato
com nossa gerência num prazo máximo de 15(quinze) dias a contar do recebimento desta.
Caso não haja manifestação de(a) locatário(a), informamos que para efeito de
renovação contratual o novo aluguel será de R$ 1.180,80 (HUM MIL CENTO E OITENTA REAIS E
OITENTA CENTAVOS).
Queira por gentileza apresentar o comprovante de quitação do IPTU/TLP até a
presente data e a declaração de nada Consta do condomínio.
Certos da atenção que V52 dispensará, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

ANTONIO DO VALLE EIPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
P/ RONÀtQQIQE OLIVEIRA GIMENES
Departamento de Aluguel

--

Antonio do Vaile
Empreendimentos imobiliários
Salas 4231425

Áã ntoni0
do

e
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Fone (61)3313-3999 - CEP 70340-000- Brasfila
Nome

SRV,JS -

E.mail:

Desde 1983

Aluguel e Venda

fltOfli0dP°°

CONTRATO DE LOCAÇÃO

N.O 00076/01
LOCADOR (A):
CPF.:
LOCATÁRIO (A):
CNPJ.:
IMÓVEL:

PEDRO PEREIRA LOUREIRO
447.578.757-20
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.36210001-69

SRTVS 701 ED. ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1
ASA SUL, BRASÍLIA - DF
12(DOZE)MESES

VIGÊNCIA:
0610412013
INÍCIO:
0510412014
TÉRMINO:
R$ 1,222,22 (Hum mil, duzentos e vinte e dois Reais e vinte e
VALOR DO ALUGUEL:

dois Centavos)

(A): PEDRO PEREIRA LOUREIRO,
Entre partes, na qualidade de LOCADOR
do
CPF
N° 447.578.757-20, residente e
(a)
brasileiro, casado, advogado, portador
neste ato, devidamente representado (a) (s) pela firma
domiciliado (a) em Brasília DF.,
EMPREENDIMENTOS
P. P. DO VALLE - "ANTONIO DO VALLE
comercial. ANTONIO
com sede nesta capital federal à SRTS - Setor de Rádio e Televisão Sul IMOBILIÁRIOS",
Av. W/3 Sul, Quadra 701, Conjunto L, Edifício Centro Empresarial Assis ChateaUbliafld,
1 -05 e no CF1DF sob
Torre 01, salas 423/425, inscrita no CNPJIMF sob o a. 00.712.8771000
J-3384 da 8a. Região, sua
o a. 07.333.533/001 - 61 e registrada no CRECI sob o n.
LOCATARIO (A):
procuradora com poderes gerais de administração e na qualidade de
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL,
inscrito no CNPJ sob N.° 0t248.36210009, com
1 representado
por JOSE MASCI DE ABREU, brasileiro,
sede em Brasília, DF., neste ato
casado, empresário, portador(a) da carteira de identidade n° 2.648.605-2 SsPISP e do
CPF N° 183.729.888-20, residente e domiciliado(a) à RUA ALVES PONTUAL,
115siem
Sãoe
têm entre
justo
e
3488-9410,
Paulo, 5?., CEP: 04722-000, FONE(S): (011)991206265
contratado, por este instrumento particular e na melhor forma, ae presente
locação
mediante
estipuladas
e, disposições
as cláusulas e condições a seguir enumeradas, discriminad as
legais pertinentes, que voluntariamente aceitam e outorgam:
SRTVS 701 ED. '
1DOIMÓVEL:
O objeto do presente contrato é constituidO pelo imóvel sito à
que o
ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 422, ASA SUL, BRASÍLIA, DF.,
LOCATÁRIO (A) confessa receber em perfeito estado de conservação, funcionalidade,
os aparelhos sanitários, iluminação, portas, janelas,
habitabilidade
e pintura,
limpeza,
com
assoalhos,
forros, telhados,
vidraças,
fechaduras, chaves, maçanetas, trincos,
mármores, pias, ralos, encanamentos, emboços e demais acessórios em perfeitas condições
a assim , conservá-lo e restitui-lo no termo
de funcionamento e conservação, obrigando-Se
to na cláusula 13a.
legal do presente contrato, naOconformidade
do dispos
(A) LOCATÁRIO
(A) declara que visitou e examinou prévia
PARÁGRAFO ÚNICO.
o LAUDO DE VISTORWE
atentamente o imóvel locado e declara que se encontra conforme
fazendo parte integrante dáta,?\
INVENTÁRIO DO IMOVEL

assinado pelas partes e que fica

cláusula , reconhecido e aceito pelas partes e que passa- a fazer parte integrante/1\
ds\ \

À
do

ntonio
alle

1983
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Antonio do Vaile
Empreendimentos imobiliárioS
4231425

-Torre 1 - Salas
5M5 - 0,701 - Centro Empresarial Assis
fone: (61) 3323-3999 - CEP 7O343-OOO - Bra$ífla - D' Creci i-3384 —8 Regão/OF
Home page:
E-mail:

contrato como se transcrito nele fosse, no qual se faz expressa referência aos eventuais
defeitos existentes, o (a) LOCATÁRIO (A) aceita-os, obriga-Se, a partir dai, a zelar pelo que
nele contiver e fazer de imediato, e por sua conta, todas as reparações dos estragos feitos no
e obstruções na rede de
curso da locação, de modo especial as decorrentes de entupimento s
esgoto e água pluvial, para assim restitui-lo ao LOCADOR (A), quando findo ou ri9
retenção ou indenização por quaisquer benfeit4riaScitíé
este contrato, sem direito a
assumindo juntamente com seus FIAqORES 4

tenham sido feitas com autorização,
responsabilidade de devolver tempestiva e corretamente o imóvel obj4o dq
contrato, tal qual o consignado no aludido Laudo.
2DO PRAZO:

12 (DOZE) meses consecutivos a contar do dia
a) O prazo de locação do imóvel é de
quando o (a) LOCATÁRIO (A)
0610412013 e a findar de pleno direito em 0510412014,
deverá, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial,
inclusive sob pena de possível ordem liminar de despejo, restituir ao LOCADOR (A) o
imóvel, no mesmo estado de conservação, habitabilidade e funcionalidade em que o
recebeu.
Caso eventualmente o (a) LOGATARIP (A) continue no imóvel locado, após o término do
prazo contratual, subsistirão as condições, ora ajustadas, com as ressalvas de lei.
Se, no curso do contrato de locação, celebrarëm as partes qualquer acordo para majorar
c)
o aluguel acima dos índices oficiais e/ou contratuais, não ficará o (a) LOCADOR (A)
inibido de ajuizar a ação revisional, nos prazos da lei, salvo se tal acordo tiver sido hábil
para ajustar o aluguel ao nível do mercado, o que deverá ficar ali expressamente
consignado.
Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será contratado
d) em novos valores mediante novo contrato com: fixação de preço, condições e prazo,
tomando-se por base os preços do rner.çado, Imobiliário ou aquele que as partes
convencionarem.
Antes do vencimento do prazo ajustado na letra "a" desta cláusula não poderá o (a)
e) LOCADOR (A) retomar o imóvel salvo se motivado por infração contratual do (a)
LOCATÁRIO (A). No caso de devolução do imÓvel ao LOCADOR (A) antes do prazo, o
CLAUSULA SÉTIMA. Estando o
(a) LOCATÁRIO (A) pagará a MULTA prevista na
somente ficará ISENTO o (a)
contrato vigente por tempo INDETERMINADO,
LOCATÁRIO (A) do pagamento da MULTA contratual se avisar ao LOCADOR (A), POR
dias.
ESCRITO, com antecedência mínim?.de 30 (TRINTA)

b)

3- DO ALUGUEL

O aluguel mensal livremente convencionado, nesta data é de R$ 1.222,22 (Hum\

mil, duzentos e vinte e dois Reais e vinte e dois Centavos).
aluguel vence no dia 0510512013, vencendo-Se os
\,
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O primeiro
de
cada
mês e deverá ser pago pontualmente pelo(a)(s)
05
(CINCO)
subseqüentes no dia
1
LOCATARIO(A)(S) em qualquer agência bancária,. através de "boleto bancário" emitido PEL—/\\
PARA EMISSÃO. O(A)Ø1
ADMINISTRADORA, SEM QUALQUER CUSTO
O BANCARj AK, .
com os custos da COMPENSAÇÃ
LOCATARIO(A)(AS) arcará(ãO)
que nesta data é fixada em R$ 5,3Q (CINCO REAIS E TRlNi

COBRADA PELO BANCO,

2'

ntonio
do

alie

Antonio do Valie
Empreendimentos imobiliários

SRIVS - .701 - Centro Empresarial Assis Chateaubriafld - Torre - Salas 4231425
Fone: (61) 3323-3999 - CP 70340-000 - Brasília - DF Creci i 3384 - 8 RegiSO/DF
Desde 1983
E-mail:
E-mad: antoniodpa t)ant0niSdoYe2m)1' Home page:
Aluguel e Venda

gozará de um

CENTAVOS), sujeita a alterações pelo Banco do Brasil. O LOCATÁRIO(A)
DESCONTO POR PONTUALIDADE de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor do aluguei

mensal, desde que pague até a data de cada vencimento.

BOLC
PARÁGRAFO SEGUNDO. Caso o(a) LOCATÁRIO(a) não receba o venc _ento
pagamento do aluguel, com antecedência mínima de 10 (Dez) dias antes do
mesmo(a) se obriga e se compromete a procurar a sede da ADMINISTRADO
SRTS-SetOr de Rádio e Televisão Sul, Plano Piloto Asa Sul, Centro, Avenid
Quadra 701, Conjunto L. Edificio Centro Empresarial Assis Chateaubriand, Torr,
4231425, Brasília-DF., no horário bancário, solicitando a SEGUNDA VIA DO BOLETO para
pagamento no Banco , sem qualquer ônus adicional , desde que não ultrapasse a data do

5

vencimento.

PARÁGRAFO TERCEIRO. É terminantemente vedado de pleno direiro, considerando

nulo ou inexistente , o pagamento de aluguéis e encargos realizados pelo LOCATÁRIO(A)
através de ordens de crédito ou de pagamento, remessa de cheques ou valores, depositados
bem como por quaisquer
diretamente em conta do LOCADOR OU ADMINISTRADORA,
outros meios que não sejam, exatamente, aqueles pactuados neste contrato (Cláusula
Terceira).
Em caso de mora do(a) LOCATÁRIO(A) quanto ao pagamento
do aluguel e encargos locatícios, qualquer que seja o atraso, o débito será acrescido de
sobre o seu valor total, acrescidos de juros
multa moratória de 10% (Dez por cento)
ao
mês,
contados dia a dia , acrescidos ainda de
moratórios de 1%(UM POR CENTO)
correção monetária calculada pelos mesmos índices de reajuste, previstos nesta cláusula,
sobre o valor do débito se
além de honorários advocatíciOS de 20%( VINTE POR CENTO)
se judicial.
administrativa a cobrança e também de 20% (VINTE POR CENTO)

PARÁGRAFO QUARTO.

, será o
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias do vencimento,
débito AUTOMATICAMENTE e sem aviso prévio, encaminhado ao ESCRITORIO DE
ADVOCACIA QUE REPRESENTA A ADMINISTRADORA para cobrança amigável ou
judicial. Fica desde já estabelecido, que no caso cobrança amigável, serão devidos
sobre o montante devido, contudo, se
honorários advocaticiOS de 20% (VINTE POR CENTO)
necessário o procedimento judicial, os honorários serão de 20% (VINTE POR CENTO) sobre
CENTO) sobre o valor da causa corrigidO\
o valor atualizado do débito e/ou :20% (VINTE POR .
monetariamente, no caso de Ação de Despejo., suportando ainda. o(a) LOCATARIO(A), o
pagamento das custas do processo.
.

PARAGRAFO QUINTO.

expressas neste
PARAGR.AFO SEXTO. O não cumprimento das obrigações pecuniáríaS
a inclusão dos
LOCADOR(A)
contrato pelo(a) LOCATÁRIO(A) e seus FIADORES faculta ao
CADASTRO DE DEVEDORES DO SERVIÇO DE PROTEÇAO
seus respectivos nomes no

AO CREDITO-SPC ou entidade com finalidade semelhante. Caberá aos devedore ,

cancelamento da inscrição,bem como o pagamento de todas as despesas que d'esteX
decorrerem . que se dára somente após a quitação integral dos débitos existentes.
PARÁGRAFO SÉTIMO.

O aluguel mensal acima paçtuado será reajustado.
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automaticamente na periodicidade mínimo determinada pela legislação vigente, aplicando-se
fornecido pela FGV
o índice fixado pelo IGP-M (índice geral de preços mercado)
também
(Fundação Getúlio Vargas) ou, em sua falta, pelo IGP(Indíce geral de preços)
ou, também não sendo este calculado ou na
fornecida pela FGV (Fundação Getúlio Vargas)
a
sua falta pelo maior índice fixado pelo Governo Federal ou ainda em sua falta, por
que
reflita
a
varição
dos
ADMINISTRADORA,
índice de preços, oficial ou não, a escolha da
556
preços do reajuste.

PARÂGRAFO OITAVO Se em virtude de lei subsequente , vier a ser admitida a
correção, do valor do aluguel em periodicidade inferior a prevista na legislação vigente, à
época de sua celebração, concordam as partes , desde já, e em caráter irrevogável, que a
correção do aluguel e o seu indexador passará automaticamente a ser feita no menor prazo
que for permitido pela lei posterior.

PARAGRAFO NONO. O (A) LOCATÁRIO(A) não terá direito de reter o pagamento do

aluguel ou de quaisquer outras quantias devidas ao LOCADOR(A), sob a alegação de não
terem sidos atendidas exigências porventura solicitadas.

4- DOS IMPOSTOS, TAXAS, SEGURO E ENCARGOS DIVERSOS:
Além do aluguel mensal, o '(a) LOCATÁRIO (A) pagará todos os impostos
Municipais (IPTU), taxas de água e esgoto, taxa de limpeza pública, luz e telefone, cotas de
condomínios, e demais encargos que recaiam ou venham a recair, sobre .o imóvel, cujas
contas deverão ser liquidadas até a data do vencimento em que forem apresentadas pelos
respectivos credores, devendo os comprovantes de pagamento ser exibidos à
ADMINISTRADORA mensalmente, na data , do vencimento do aluguel e sempre que
50 e 59 a Lei n° 8.245191, com as
solicitados, sob pena de despejo, nos termos dos arts.
alterações introduzidas pela Lei n° 12.11212009, além de execução judicial, sob constrição
patrimonial, nos termos do art. 585, II, do Código de Processo Civil.

PARÁGRAFO PRIMEIRO.,. O (A) LOCATÁRIO. (A) será, responsável pelas despesas e

multas decorrentes de eventuais retenções do,s avisos de impostos, taxas e outros acima
mencionados, que já incidem ou venham a incidir sobre o imóvel objeto da presente locação.
Obriga-se o (a) LOCATÁRIO (A) a entregar na sede da ADMINISTRADORA em tempo hábiÇ'
toda e qualquer correspondência, dirigida ao LOCADOR (A) ou a sua ADMISTRADORA,
assim como, as cópias das atas e as convocações de Assembléias do Condomínio, ainda
que as mesmas tenham lhe sido. dirigidas. Na . hipótese de serem os impostos, , taxas e
demais encargos pagos pelo LOCADOR (A), porque não o tenha feito o (a) LOCATÁRIO (A)
nos prazos devidos, serão os respectivos valores, reembolsados por este, com o acréscimo
da multa de 10% (deis por cento), juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês e da
correção monetária.
PARÁGRAFO SEGUNDO. No caso de comércio ou habitaçãoem prédio constituído çj
unidades autônomas, do mesmo LOCADOR (A) inexistindo condomínio registrado, fica o'(a
LOCATÁRIO (A) obrigado ao pagamento proporcional dos impostos, taxas de água e esotq
taxas de energia 'elétrica e limpeza, seguro e demais taxas e encargos verificados pon3a
manutenção do imóvel, proporcional á sua áreade ocupação.
.
obriga-se
a pagar durante Ørazc
AIÁr'AL TC
ie o W LOCATÁRIO
(A
.
--

da locação e prorrogações, Apólice de Seguro Contra Incêndio do imóvel locado cuja

/
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cobertura é de 80 (oitenta) vezes o valor do aluguei Neste ato o (a) LOCATÁRIO (A)
autoriza a Administradora a providenciar a contratação do seguro e o pagamento do
Bilhete ou Apólice, tendo como estipulante a ANTONIO DO VALLE
pagamento do prêmio será exigido junto com o
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. O
pagamento do primeiro aluguel, cujo valor é de 23% (vinte e três por cento) d1
aluguel, pago de uma única vez por ano. (Artigo 22, inciso VIII, Lei 8.245191). cp Seguro
deverá ser renovado anualmente, até 15 (quinze) dias antes do vencimento Se caáã
período.
PARÁGRAFO QUARTO. Em caso de sinistro o estipulante receberá o valor liberado,
proporcional ao sinistro e mandará efetuar os reparos, isentando o (a) LOCATÁRIO (A) de.
qualquer responsabilidade desde a vistoria do imóvel pela Seguradora até a finalização dos
reparos do sinistro constatado.
PARÁGRAFO QUINTO. O não pagamento dos encargos sob responsabilidade do (a)
LOCATÁRIO (A), inclusive IPTU/TLP e seguro dará ensejo à propositura de ação de despejo
90, II e 111, da Lei n° 8.245191 c/c art.
por infringência de contrato, nos termos dos arts. 5 0 e
59, IX, do mesmo diploma legal, sujeitando-se o (a) LOCATÁRIO (A), ainda, ao pagamento
l te do tempo decorrido deste
da MULTA prevista na CLAUSULA SÉTIMA, indepéndentemer
contrato, sem prejuízo do disposto no PAR AGRAFO PRIMEIRO DESTA CLAUSULA.

PARÁGRAFO SEXTO. O(A) LOCATARIO(A) fica obrigado(a) a providenciar, neste
ato, a ligação de água e luz em seu nome e sé cômpromete a providenciar o respectivo
desligamento na rescisão do contrato de locação.
5- DO USO DO IMÓVEL E SUA DESTINAÇÃO:

uso COMERCIAL DO(A) LOCATÁRIO(A)
PARA O RAMO DE ESCRITORIO DE PARTIDO. POLITICO, sendo proibido ao LOCATÁRIO
O imóvel destina-se exclusivamente ao

(A) sublocá-lo, cedê-lo ou emprestá-lo, no todo ou em parte,. seja a que título for, sem prévia
anuência por escrito do LOCADOR (A) ou da ADMINISTRADORA na qualidade de sua
representante legal. Se, entretanto, o (a) LOCATÁRIO , (A) notificar o (a) LOCADOR (A) ou
sua ADMINISTRADORA da ocorrência de uma das hipóteses previstas nesta cláusula, fica
desde já ciente de que o eventual silêncio ou inércia do LOCADOR A) ou de sua
ADMINISTRADORA, não traduzirá consentimento tácito. A ocupação do imóvel por pessoa
não referida neste contrato ou a permanência de qualquer pessoa, a partir do momento em
que o (a) LOCATÁRIO (A) deixar de usá-lo, caracterizará infração contratual que acarretarã.,
a rescisão da locação em qualquer época de sua vigência, sem prejuízo da aplicação da
MULTA prevista na C LAUSU LÁ SÉTIMA. deste contrato..
a) Em caso de morte do (a) LOCADOR (A), a locação transmite-Se aos herdeiros.
Morrendo o (a) LOCATÁRIO (A), ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações, o
sucessivamente, os herdeiros, desde que
cônjuge sobrevivente ou o (a) companheiro (a) e,
residentes no imóvel. Em caso de separação judicial ou de fato, divórcio ou dissolução da
união estável, a locação prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que
permanecer no imóvel. Em qualquer das hipóteses acima, o(s) sobrevivente(S) ou o
cônjuge/companheiro(a) - que permanecer do imóvel - deverá comunicar imediatamente, por
LOCADOR(A) e/ou
escrito, a sub-rogação, mediante Carta com AR, ao(a)
ADMINISTRADORA, bem como ao(s) FIADOR(ES). Neste caso, o(a)(s)
tera(ão) direito de exigir novas garantias de cumprimento do contrato, na,forrna\do art 37 da
Lei n.° 8.245/91.
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Se o (a) LOCATÁRIO (A) for pessoa jurídica e o imóvel destinar-Se ao uso de seus
b)
titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados, a locação será considerada
NÃO RESIDENCIAL (artigo 55, Lei 8.245191).
este motivo a cessão do ponto
c) Para a locação deste imóvel não foi cobrado luvas e por
infração contratual, mesmo que
LOCATÁRIO
(A),
constituirá
comercial pelo (a)
transferência de cotas de seus atuais detentores a terceiros.
d) Deverão ser obedecidas pelo LOCATÁRIO (A) as posturas urbanas e as da c4venç&8
do condomínio.
e)O imóvel não poderá ser utilizado para fins diversos do citado no "Capitdesta é,cláusula, nem poderá o seu uso, sob pena de despejo, comprometer a moralidade, os bons
costumes, o sossego dos vizinhos ou a ordem pública.
f) Sob pena de responsabilidade civil do (a) LOCATÁRIO (A) deverão ser imediatamente
levados ao conhecimento da ADMINISTRADORA, quaisquer papéis ou documentos
entregues aos seus cuidados ou de seus prepostos, desde que se refiram aos interesses
diretos do LOCADOR (A) ou do imóvel.
g) Cumpre ao LOCATÁRIO (A) fazer imediata comunicação à ADMINISTRADORA por
escrito, sempre que ocorrer qualquer avaria grave na estrutura ou nas instalações do imóvel.
Não obstante a feitura do seguro contra incêndio, ao LOCATÁRIO (A) é vedado no imóvel
depositar artigos ou materiais inflamáveis, explosivos, corrosivos ou de fácil deterioração.
Responderá o (a) LOCATÁRIO (A) pelo incêndio lavrado no imóvel, senão provar caso
h)
fortuito ou força maior, vício de construção ou propagação de fogo originado em outro prédio.
A ocorrência de desastres desencadeados por força da natureza ou sobre - humanas,
i)
tais como faíscas elétricas, inundações, desabamentos, abalos sísmicos, etc., ou acidentes
naturais motivados por terceiros não acarretará a responsabilidade solidária do (a)
LOCADOR (A) pelos danos materiais ou pessoais acaso surgidos, com relação às pertenças,
aos haveres e à segurança pessoal dos ocupantes do imóvel.
quaisquer danos que venha
j) o (A) LOCADOR (A) não responderá, em nenhum caso, por
de
líquidos,
tais como: água de
a sofrer o (a) LOCATÁRIO (A) em razão de derramam entos
rompimento de canos; de chuvas; de abertura de torneiras; defeitos de esgotos ou fossas e
ainda por quaisquer danos provocados por incêndios, arrombamentos, roubos, furtos, ou de
casos fortuitos ou de força maior.
Inclusive sob pena de despejo liminar, com base nas alterações introduzidas pela Lei n°
k)
12.11212009, o (A) LOCATÁRIO (A) se obriga a satisfazer, por sua conta exclusiva a
imóvL
qualquer exigência dos poderes públicos, em razão da atividade exercida no
assumindo toda a responsabilidade por quaisquer infrações em que incorrer a ess\\
propósito , por inobservância das determinações da autoridades competentes.
6- DAS REPARAÇÕES E BENFEITORIAS:
.

..

(A) deverá fazer por sua exclusiva conta, com urgência,
a) O (A) LOCATÁRIO
solidez e perfeição, todas as reparações e consertos de que o imóvel necessitar, em especial
os decorrentes de entupimentos e obstruções nas redes de água e esgoto e água pluvial,
bem como, reparos de conservação decorrentes de uso, e, não serão em hipótese alguma
indenizáveis, não. assegurando o direito de _retenção..
Sem prévia autorização do (a) LOCADOR (A) por escrito, não poderá ser
b)
introduzida qualquer modificação estrutural no imóvel, ainda que necessária. Todas as
benfeitorias que forem feitas, excluídas naturalmente as instalações de natureza pPfiiOnaI
\c,ørP9 do
e móveis e que sua remoção não deixe quaisquer vestígios na estrutura ou nt .
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imóvel, ficarão integradas ao mesmo sem que por elas, tenha o (a) LOCATÁRIO (A) direito a
qualquer indenização, retenção ou pagamento., A introdução de tais benfeitorias dependerá
de autorização por escrito do (a) LOCADOR (A).
I1PC'*L F' EiTc1

7 - DA INFRAÇÃO CONTRATUAL:

A infrigência de qualquer uma das cláusulas e condições do presente contrato e
inclusive a resilição do mesmo antes do término do prazo contratual, sujeita a parte IlhfratO59
vigerlteSà épi
à cominação de MULTA equivalente a 03(TRÊS) MESES DE ALUGUERES
da infração, cobrável amigavelmente ou por via judicial sem prejuízo de outras sanções
cabíveis e de indenização por perdas e danos e correção monetária, havendo faculdade par
a parte inocente de considerar rescindida a locação, independentemente de qualquer que
seja o tempo decorrido do presente contrato, e promover o despejo do imóvel, nos termos do
de liminar previstas no
artigo 9°, incisos II e III, e do artigo 50 c/c artigo 59 e hipóteses
12.112,
de 9 de dezembro de
o
respectivo § 1 1, da Lei n°8.245/91, com os acréscimo da Lei n
20098- DO ABANDONO DO IMÓVEL:

...

A fim de resguardar - se o imóvel de qualquer eventualidade decorrente da
ausência do morador, e no intuito de defender-se a sua integridade contra possíveis
esbulhos, invasões ou depredações, fica o (a) LOCADOR (A), expressamente autorizado a
ocupar o imóvel independentemente de qualquer procedimento judicial prévio ainda que seja
necessário o emprego de força para arrombá-lo desde que fique suficientemente
comprovado o abandono e a ausência habitual do (a) LOCA ARIO (A), ou após vencido o
segundo mês sem pagamentodos alugueres vencidos. Neste caso o TERMO DO
DECLARAÇAO DE IMISSÃO DE
RECEBIMENTO DO IMÓVEL será substituído por uma
POSSE, firmado pelo (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA e por 02 ( duas )
testemunhas.
9- DA RESCISÃO CONTRATUAL:

O presente contrato poderá ser rescindido;
\\
recíproca anuência das partes amigavelmente.
a) Em qualquer tempo. desde que.
b) Pelo término do respectivo prazo constante da cláusula segunda.
c) Pelo descumprimefltO de qualquer das cláusulas deste instrumento particular.
d) Pela ocorrência de qualquer sinistro que afete a segurança ou a integridade do imóvel,
bem como a hipótese eventual de sua desapropriação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o (a)
LOCADOR (A) desobrigado de todas as cláusulas deste contrato, reservando ao
LOCATÁRIO (A) tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante, a indenização
que porventura tiver direito.
Nenhuma intimação da Saúde Pública será motivo para o (a)
PARÁGRAFO SEGUNDO.
imóvel locado, ou pedir rescisão do contrato, salvo
LOCATÁRIO (A) abandonar O
procedentes vistorias judiciais, que provem estar a construção.ameaçada de ruína.
,_.
10- DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA:
LQATA0, por
Para garantir as obrigações assumidas neste contrato, o
ser de seu interesse, dá em caução ao LOCADOR, os Título(s) de Gpatal3çaO de

'
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Pagamento único, no valor nominal inicial de R$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS
REAIS) , subscrito(s) junto à SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO SA, neste ato, através da
Proposta sob o n° 8888.13.075168.80-6 . Ao término do prazo de vigência do(s)
Título(s), fica o LOCATÁRIO obrigado a substituir o(s) Título(s) cauGionadO(s) por um
novo, que represente o seu valor de resgate garantia das obrigações assumid
Contrato, na mesma proporção que representava(m) o(s) Título(s) ant+rior(eSJ.
Parágrafo 1° - Para que seja viável a operação consignada no caput deste tigo,°
LOCADOR liberará junto à SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO SA a caução do() Títttio
0 - Deixando o
vencido(s), para resgate e emissão do(s) novo(s) Título(s). Parágrafo 2
LOCATARIO, por qualquer motivo, de requisitar emissão de novo(s) Título(s),'
decorrente do vencimento do(s) anterior(es), será considerada ínfração contratual, que
dará ensejo à rescisão deste Contrato. Verificando o término da locação, sem a
existência de quaisquer débitos do LOCATÁRIO para com o LOCADOR, este liberará
junto à SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO SA a caução do(s) Título(s).
11 - DAS CITAÇÕES, NOTIFICAÇÕES E OUTRAS:

Além das formas previstas no Código .de Processo Civil, o (a) LOCATÁRIO(A)
expressamente autorizam o LOCADOR(A) ou sua ADMINISTRADORA a procederem a sua
citação inicial, interpelações, intimações, notificações ou qualquer outro ato de comunicação
processual, por via postal com aviso de recebimento (AR. VIA E.C.T. ou SEED) enviadas
respectivamente ao imóvel locado, em toda e qualquer ação judicial ou procedimento extra judicial, decorrente da relação Iocatícia ora ajustada, especialmente as intimações referidas
nos artigos 62 n. III e 67 n. II e Vil da lei 8.245191. Tratando-se de .Pessoa Jurídica ou Firma
Individual, poderão também serem feitas as citações, notificações ou intimações, por
fac-símile (FAX).

.

12 - DAS OBRIGAÇÕES SUCESSÓRIAS:

As partes desde já se obrigam, por si, seus herdeiros ou sucessores ao pleno,
geral e irrenunciável cumprimento do presente contrato, em todas as suas cláusulas, termos
. ...
e condições.
..................

13 DA RESTITUIÇÃO DO IMOVEI_

...,

.

.com a assinatura, pelo (a)
a) O termo legal do presente contrato dar-se-á
TERMO
DO RECEBIMENTO DO
LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA, de um."
IMOVEL ", o qual deverá ser entregue ao LOCATARIO (A) , após a definitiva liberação do
imóvel pelo mesmo, verificado previamente o estado geral do imóvel, com vistas ao
cumprimento das premissas relativas ao seu uso, e desde que estejam liquidados todos os
encargos financeiros decorrentes do contrato
. do contrato, se as mesmas forem
b) quando da devolução das chaves ao. final
restituídas por preposto ou portador do (a) LOCATÁRIO (A), fica este desde já autorizado
ENTREGA DE CHAVES DO
pelo (a) LOCATÁRIO (A) a assinar o respectivo . TERMO DE
DE
LAUDO DE VISTORIA E
IMOVEL, assim como acompanhar e assinar o . TERMO
INVENTÁRIO DO 1MOVEL em nome daquele. .
CLAUSULA
conforme a especificação da
c) Caso o imóvel não seja entregue
o (a) LOCATÁRIO (A) autoriza o (a) LOCADOR (A)
PRIMEIRA e seu PARÁGRAFO ÚNICO,
ou sua ADMINISTRADORA a executar os consertos aue se fizerem necessd'taiS como
IQ
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pintura limpeza, colocação de vidros, etc., e exigir a cobrança tão Logo apresente as notas
fiscais e recibos de mão-de-obra correspondentes, independente de coleta de preços de
material e mão-de-obra. Caso . 0 orçamento ultrapasse o valor de um aluguel, o (a)
LOCATÁRIO (A) autoriza o (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA, mediante~
tomada de preços de 03 (três) firmas especializadas, a executar os serviços de
que se fizerem necessárias no imóvel, ficando desde já, acertado que o não ressa4cimento
por parte do (a) LOCATÁRIO (A), das despesas efetuadas, autorizará a sua r4%pecti
cobrança executiva, servindo de título hábil o recibo e notas fiscais passadas pelo eecut
dos referidos serviços.
deverá apresentr os
d) No ato da devolução do imóvel o (a) LOCATÁRIO (A)
últimos pagamentos das contas de água, luz, telefone e condomínio do último mês, além da
certidão negativa do IPTUJTLP. Não estando, entretanto, o (a) LOCATÁRIO (A) ainda de
posse dos talões de cobrança do úftimo mês, tomar-se-á por base para efeito do
recebimento, a média extraída da soma dos talões dos meses anteriores, acrescidos da
correção monetária do mês.

rç4ç

.
14- DA VISTORIA:
O (A) LOCADOR (A) ou sua ADM1IST , ADO.RA poderá a qualquer tempo fazer
vistoriar o imóvel por si ou por pessoa de sua confiança,. devidamente autorizada, desde que
atento este ao dispositivo no inciso 1X, Artigo 23, da- Lei 8.245191.

15- DO ESTADO CIVIL:
O (a) LOCATÁRIO (a) e o(s) FIADOR (ES) respondem, sob as penas da lei, pela

declaração de seu(s) endereço(s), bem como do estado civil acima mencionado,
comprometendo-se a atualizar tais informações junto . à ADMINISTRADORA ANTÔNIO DO
VALLE, mediante Carta ou Telegrama com AR, sempre que houver quaiquer alteração..
16- DA (5) ASSINATURAS
O (a) LOCATÁRIO (A) declara, sob as : penas da lei ser autêntica sua assinatura,
qual firma o presente contrato.
.
17— DO TELEFON E:
A linha telefônica n°XXXXXXXX instalada no imóvel é objeto deste contrato, mas
pelo (a) LOCADOR (A), sem prévio aviso, sem obrigatoriedade de
PODERÁ SER RETIRADA
de pagamentos de taxas de uso1jufltO
redução do valor da locação, na ocorrência de atraso s
a CIA TELEFÔNICA, do desligamento da linha telefônica, do encaminhamento de débitos a
NOVO TERMO ESCRITO
Cartório, OU NA OCORRÊNCIA DA NÃO ASSINATURA DE
o número da linha telefônica
efeito
caso
não
tenha
LOCATICIO. Esta cláusula fica sem
impresso.
PARÁGRAFO UNlCO. É vedado ao LOCATÁRIO (A), terminantemente,
determinar que seja levado a débito da conta telefônica, quaisquer débitos que não os de uso
normal do aludido telefone, em especial os anúncios publicados em listas telefônicas,
sujeitando-se o (a) LOCATÁRIO (A), em caso de infrigência, ver rescindido ,o contrato de
locação.
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18- DA VENDA
DO IMÓVEL:
Em caso
de venda do imóvel o (a) LOCATÁRIO (A) será notificado do Direito de
Preferência previsto na Lei do Inquilinato, através de carta com aviso de recebimento (AR ou
SEED) Não manifestando o (a) LO CATARIO (A) no prazo legal de 30 (trinta) dias, será
considerado como não interessado. Não efetuando a compra do imóvel, o (a) LOCATÁRIO
(A) autoriza o (a) LOCADOR (A) ou a sua imobiliária autorizada a mostrar o im
futuros pretendentes deste que se faça acompanhar de Corretor CredencíadO pela er Tpresa.5 62

/

19— DAS TOLERÂNCIAS E CONCESSÕES:
concessões do (a) LOCADOR (A) para com o (a)
Quaisquer tolerâncias OU
LOCATÁRIO (A), quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes
invocáveis por este a titulo de novação perdão tácito, etc, de modo que não terão a virtude
de alterar obrigações contratuais.
20_DOFORO:
Com renúncia expressa de qualquér outro, por mais privilegiado que seja, fica
eleito o Foro de Brasília, DE, de fácil acesso e conveniência comum, para a solução de
quaisquer questões oriundas do presente contrato.
O presente
Estando todos de pleno acordo, justos e contratados, lavrou-se
instrumentq de contrato particular em 02 (duas) vias de igual forma e teor o qual depois
de
vai assinado pelas partes contratantes, pelo (s) fiador 'X es) e por
lido e achado CO0ÍLIII?
duas testemunhas atodoo ato presente

Bras ília, DF., 17 de abril de 2013

Locador(a)
PEDRO PEREIRA LOUREIRO
PIp ANTONIO DO VALLE EMP. IMOB.
DO VALL.E
P1 ANTONIO,.P PÁDUA PEREIRA

\\,\
Locatário(a)
PARTIDO TRABAISTA NACIONAL
P/ JOSE MASCI DBREU

Testemunhas:
OLIVEIRA GIMENES
L^,
1 - RONE

RG N° 2182.586 SSP!DF

2-

ANTONIOR9BTO LUIZ DA SILVA
RG N°: 2.140 .294 SSPIDF
10

1 5/52C

[bb.corn.br ]
-

A331D151151742586008
15105/2014 11:5821

DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Número docurrento
Valor
Data transferência

A. 'tenticaÇão

I-\ssinada por

SISBB

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A.
33
PAMROF'LA
204
920044887
179.533.338-30
MARIELLA QUAGLIA BATTAGLL4
CREDITO EM CONTA CORRENTE
51.501
3.000,00
15/05/2014

LEJ1cL

563

513F3FFFB70F9791 O
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DEABREIJ

1510512014 11:57:29
1510512014 11:58:21

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: 14603096 JOSE MASCI DE ABREU.

httpsJ/aapj

1/1

[bb.00(flbr]

l5I52Oi4

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33,1151150743549007
15105/2014 11:57:28

EMPEA

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
O CPn.CNd'eene

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
33
204
PAMFONA
920044887
179.533.338-30
MARIELLA QUAGLIA BATVAGUA
CREDÍVO EM CONTA CORRENTE
3.00000
15105/2014

564

Tr snsação registrado corro oenoente cor insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 241671687.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PE USO COMERCIAL

Por este instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel de Uso Comercial,
de um lado, Nosvaldo Battaglia, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n 2 3.919.720 e
inscrito no CPF sob o n 2 475.994.218-15, residente nesta Capita!, doravante denominado
simplesmente LOCADOR, e de outro lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - DIRETÓRIO
NACIONAL, Inscrito no CNPi sob o n 2 01.248.362/0001-69 com domicílio à Rua Jacofer, n. 615,
Bairro do Limão, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, têm entre si justa e
contratada a presente locação, que se rege pela Lei 8.245 de 09/12/09, e Lei 12.1
20/01/10 pelas condições seguintes:

1 - OBJETO
A presente locação, para fins comeris, tem por objeto o imóvel de propriedade do
LOCADOR, localizado à Avenida Santo Amro, n. 5828, Bairro de Santo Amaro, nesta Capital.

2 - PRAZO
O prazo de locação é de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 12 agosto de 2013 e
a terminar em 12 de agosto de 2015.
3- VALOR
O aluguel mensal será de R$ 3.000,00 (três mil reais), para os doze primeiros meses de
aluguel, e a partir do décimo terceiro mês reajustável pelo IGPM . Em caso de aumento de
prazo de locação será cobrado sobre os maiores índices e pelo menor prazo determinado pelo
Governo Federal.
§ 1 - O aluguel será pago pontualmente até o dia 12 (doze) de cada mês subseqüente ao
vencido, através de deposito bancário - banco Santander, agência 0204 - Pamplona; conta
corrente 92004488-7 em nome de MarielIa Quaglia Battaglia ou onde este indicar, mediante
recibo passado pelo mesmo, ou seu rere.ntante legal. O recebimento de alugueres ou
encargos em atraso sem cobrança de multa consistirá em mera liberalidade, não
caracterizando novação nem autorizando seja invocado o princípio contido no art. 1503, 1, do
Código Civil.
§ 2 - O não pagamento do aluguei e/ou encargos constitui ao LOCATÁRIO em mora
independentemente de qualquer formalidade. Afora o ajuizamento imediato da ação de
despejo por falta de pagamento. O aluguel e encargos pagos após o vencimento, sem prejuízo
de outras sanções previstas neste contrato, serão acrescidos de:
\ \
1 - multa de 2% (dois por cento);
2 juros de 1% (um oor cento) ao mes
1

3 - encargos de cobrança extrajudicial, tais como: notificações, despesas de correio, condução,
etc..
4 - Encargos
Sem prejuízo do pagamento do aluguel pactuado no presente, correrão por conta
exclusiva do Locatário, o Partido Trabalhista Nacional - Diretório Nacional, o pagamento do
IPTU, LUZ e ÁGUA, bem como do prêmio correspondente ao seguro contra incêndio do imóvel,
anualmente, conforme avaliação do valor de mercado apurado pela seguradora.
Parágrafo único - O seguro contra incêndio a que se refere a cláusula deste parágrafo
ser contratado pelo Locatário com seguradora de reconhecida idoneidade e ser renojfdo
periodicamente de forma que a cobertura se estenda por todo o prazo contratual.
5 - Sublocação
O LOCATÁRIO poderá sublocar ou emprestar, total ou parcialmente, o imóvel objeto
da presente locação, ou ainda, ceder o presente contrato, salvo com prévio e expresso
consentimento do LOCADOR - comunicando com 30 dias de antecedência.
6 - Obrigações do Locatário
O Locatário declara receber o imóvel em bom estado de conservação e com pintura
nova, obrigando-se a:
a) - Mantê-lo em adequado estado de higiene, conservação e limpeza, para assim o restituir,
completamente livre e desocupado de pessoas e coisas, quando finda ou rescindida a locação;
b) - efetuar todas as obras e/ou reparos de que ele necessite ou venha a necessitar,
excetuando-se os que digam respeito à estrutura do móvel e os que se façam necessários em
decorrência de exigência legal, presente ou futura.
c) - Conservá-lo e restituí-lo no estado compatível com o que ora recebe, quando finda ou
rescindida a locação, sem danos e com pintura nova, não lhe assistindo direito a pagamento ou
indenzação alguma pelas despesas que porventura vier a fazer para mantê-lo e restituí-lo
nesse estado. Todo material a ser empregado para o bom cumprimento desta cláusula deverá
ser da mesma qualidade, tipo e medida do existente no imóvel.
d) - Facultar ao LOCADOR, ou seu repreent'nte legal, o direito de vistoriar o imóvel quando
assim entender conveniente, mediante aso prévio de oito (8) dias.
7 - Benfeitorias
Todas e quaisquer benfeitorias feitas no imóvel, sejam de que natureza forem, ficarão,
desde logo, incorporadas ao imóvel, sem ter o Locatário direito a qualquer indenização,
pagamento ou retenção, seja a que título for.
8 Alienação do Imóvel

\\\
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No caso de venda, promessa de venda ou cessão de direitos, o LOCADOR deverá dar
conhecimento do negócio ao Locatário, por escrito, a fim de que este possa exercer o seu
direito de preferência.
Parágrafo único Desejando o LOCADOR vender o imóvel, objeto deste contrato, será o
Locatário obrigado a permitir a visita do ., i:uais pretendentes à compra, desde que o faça
em horário previamente combinado e sem prejuízo das atividades normais do Locatário, até
concretização efetiva do negócio.
9 - Reforma do Imóvel
O Locatário não poderá fazer qualquer reforma, adaptação ou modificação no
objeto desta locação, excetuadas as previstas na cláusula sétima, sem o consentime
escrito do LOCADOR.
10 - Avisos
O Locatário se compromete e se obriga a fazer chegar às mãos do LOCADOR quaisquer
avisos quer digam respeito ao imóvel, sob pena de, não o fazendo em tempo hábil, responder
por perdas e danos a que der causa, em virtude de sua omissão, salvo se o Locatário já os tiver
recebido com os prazos respectivos vencidos.
11 - Desapropriação
Em caso de desapropriação do imóvP 1 ,.o presente contrato de locação será rescindido
de pleno direito, não cabendo ao LOCAE&), em hipótese alguma, ressarcir qualquer prejuízo
que o Locatário vier a sofrer, ressalvado ao mesmo, tão somente, a faculdade de haver do
Poder Expropriante a indenização que porventura tiver direito.
12 - Rescisão
Na hipótese de incêndio ou acidente que obrigue a reconstrução do imóvel, operar-seá, automaticamente, a rescisão deste contrato, não assistindo o Locatário nem ao LOCADOR
direito a qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.
Parágrafo único - Verificando-se a hipótese desta cláusula não serão cobrados os alugueres
vincendos do Locatário.
O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, a qualquer momento, pelas Partes,
e sem a incidência de qualquer ônus ou multa, mediante aviso prévio à outra Parte, por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
13 - Intimação do Poder Público
Nenhuma intimação do Poder PI será motivo para que se opere a rescisão do
presente contrato, salvo prévia vistoria judicial que apure a imprestabilidadedo imóvel para os
fins a que se destina.

".

.

14 - Multa
\..

/
/
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Fica estipulada a multa no valor equivalente a 3 (três) alugueres vigentes na ocasião,
na qual incorrerá a parte que infringir o presente contrato, em qualquer das suas cláusulas e
condições, inclusive pela rescisão antecipada e voluntária da locação, à exceção da Cláusula
2a do presente contrato, reservada à parte inocente a considerar, simultaneamente,
rescindida a locação, .i ndependentemente de qualquer aviso ou notificação - RETIRAR.

15 — Fiador
José Masci de Abreu, casado, br,iero, industrial, portador da cédula de identidade
de n. 2.648.605-SSP/SP e CPF de n. 183.729.888-20, e sua esposa Maria Cristina Hellmeister de
.
R3LWfl
Abreu, casada, brasi I eira, industrial, portadora da cedula
de ident
i
i dade de n. 6.Oip.4.SSP/SP e CPF de n. 687.116.208-97, dão em garantia do presente aluguel, um terreno dorma 568
retangular, situado no município de Registro/SP sob matricula de numero 31177. Ate a
do imóvel os fiadores são os responsáveis pela garantia do aluguel.

16 - Foro
Com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial que seja, fica eleito o
Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para se resolverem quaisquer dúvidas ou
questões oriundas deste contrato.
Parágrafo único - Em caso de ser necessário o ajuizamento de ação para fazer valer o presente
contrato, LOCADOR e Locatário concordam em utilizar tanto na notificação premonitória
quanto na citação, desde que com aviso de recebimento, ou ainda por meio de email.
Na hipótese de procedimento judicial,

2 '.iàiLe vencida pagará além de multa contratual, as
custas do processo e os honorários advocatícios da parte vencedora.

17 — Carência
LOCADOR concede ao LOCATÁRIO um prazo de dois meses de carência para a feitura
de obras na casa (referentes:elétrjca, hidráulica, alvenaria e pintura), na qual a partir de agora
fica sobre a inteira responsabilidade do Locatário, inclusive tendo que entregar o imóvel em
perfeitas condições de uso e habitabilidade e conservado.

18 - Disposições Finais
Obrigam-se as partes por si, seus herdeiros ou sucessores, pelo fiel cum p rimento de
todas as cláusulas e condições do presente contrato.
Locatário e Fiadores respondem civil e criminalmente pelas informações e assinaturas
aposta neste contrato.
E, por estarem assim justos e coiatados, firmam o presente contrato, em duas vias
de igual teor e forma, para que produza um só efeito, na ptènça das testemunhas abaixo,
que também o assinam.

/
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São Paulo, 12 de agosto de 2013.

NOS\4UD0\¼TTAGLIA
LOCADOR.
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PARTIDO TRABALHIS1- NACIONAL
- LOCATÁRIÔ

JOSÉ MASC'DÊ.ÀBREU
FIADÔR'\

MARIA CRISTINA HELLMEISTER DE ABREU
'Fi'QORA

Testemunha i

Testemunha 2
Nome:
CPF:

.
c.

-3

k

DOC ou TE Eletrônico
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF

33
204
920044887
179.533.338-30

Finalidade
Número documê°O
Valor
Data transferência
- çPFICN-flte

CREDITO E'.\A CONTA CORRENTE
61.005
3.000,00
1010612014

PARTIDO TRAB NACIONAL
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
PAMPLONA

TML iUFO EU7

570

7ÇdQAt2FBAA720DA
Assinada por

J5474951 MAFCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCi DE ABREU

Transação etetu8c com SUCeSSO.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

1J/UbfUI14 1 10U.LU
1010612014 11:58:55

[bb.ccnl.br]

10/6/2014

TED -Transferência Eletrõnica Disponível

A33P101 133461621026
1010612014 11:50:20

EMPREz
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem D'i)
Conta corrente (com DV)
OPF
Norre favorecido
Finalidade
Valor
Data transferênc:a
c-cpFCN

Transação

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO SANTANJER (BRASIL) S.A.
33
PAONA
204
920044887
179-533.338-30
MARIELLA QUAGLV\ BAUAGLLA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
3.00000
10/06/2014

,L
17

SUF0 ELEJ
571

-o pendente por insuficer,Cie de assioatureS

no: J5474951 MARCIA PEREIR A CRAVO.

1,1
httpsJ/aaç.bn

STRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO COMERCIAL

Por este instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel de Uso Comercial,
de lado, Nosva Ido Battagha, brasileiro, casado, advogado, portador cio RG n 2 3.919.720 e
avante denominado
inscrito no CPF sob o n 2 475.994.218-15, residente nesta Capital, do r
simplesmente LOCADOR, e de outro lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - DIRETÓRIO
N 1 Ci0NAL, Inscrito no CNP' sob o n 2 01.243.362/0001-69 com domicílio à Rua Jacofer, n. 615,
Bairro do Limão, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, têm entre si justa e
contratada a presente locação, que se rege pela Lei 8.245 de 09/12/09, e Lei 12.11
20 101/10 pelas condições seguintes:

-

F I,

O3JETO
A presente locação, para fins comerais, tem por objeto o imóvel de propriedade do

LOCADOR, localizado à Avenida Santo Arnro, n. 5828, Bairro de Santo Amaro, nesta Capital.

2 - PRAZO
O prazo de locação é de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 12 agosto de 2013 e
e eminar em 12 de agosto de 2015.
3 - VALOR
O aluguel mensal será de R$ 3.000,00 (três mil reais), para os doze primeiros meses de
aluguei, e a partir do décimo terceiro mês reajustável pelo IGPM . Em caso de aumento do
orazo de locação será cobrado sobre os maiores índices e pelo menor prazo determinado pelo

Ccierno Federal.
§ 1 Q - O aluguel será pago pontualmente até o dia 12 (doze) de cada mês subseqüente ao
ercido, através de deposito bancário - banco Santander, agência 020 Z .. - Pamplona; conta
corrente 92004488-7 en nome de Mariella Quaglia Battaglia ou onde este indicar, mediante
recibo passado pelo mesmo, ou seu re,réLantante legal. O recebimento de alugueres ou
encargos em atraso sem cobrança de multa consistirá em mera liberalidade, não
caracterizando novação nem autorizando seja invocado o princípio contido no art. 1503, 1, do
Código Civil.
§ 2 - O não pagamento do aluguel e/au encargos constitui ao LCCATÁRIO em mora
-!.dependentemente de qualquer formalidade. Afora o ajuizamento imediato da ação de
descaio por falta de pagamento. O aluguel e encargos pagos após o vencimento, sem prejuízo
de outras sanções previstas neste contrato, 5erão acrescidos de:
- multa de 2% (dois por cento);
os de 1% (um porcento) ao mês / / ,,,-'

\
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3 - encargos de cobrança extrajudicial, tais como: notificações, despesas de correio, condução,
etc..
- Encargos
Sem prejuízo do pagamento do aluguel pactuado no presente, correrão por conta
exclusiva do Locatário o Partido Trabalhista Nacional - Diretório Nacional, o pagamento do
IPTU, LUZ e ÁGUA, bem corno do prêmio correspcndente ao seguro contra incêndio do imóvel,
anuairnente, conforme avaliação do valor de mercado apurado pela seguradora.
Parágrafo único - O seguro contra incêndic a que se refere a cláusula deste parágrafo
ser contratado pelo Locatário com seguradora de reconhecida idoneidade e ser renov do
N
peodicamente de forma que a cobertura se estenda por todo o prazo coitratual.

5 - a.b!ocaço

O LOCATÁRIO poderá sublocar ou emprestar, total ou parcialmente, o imóvel objeto
da presente locação, ou ainda, ceder o presente contrato, salvo com prévio e expresso
consentimento do LOCADOR - comunicando com 30 dias de antecedência
5 - Obrigações do Locatário

O Locatário declara receber o imóvel em bom estado de conservação e com pintura
nova, obrigando-se a:
a) - Mantê-lo em adequado estado de higiene, conservação e limpeza, paa assim o restituir,
completamente livre e desocupado de pessoas e coisas, quando finda ou rescindida a locação;
b) - eetuar todas as obras e/ou reparcs de que ele necessite ou venha a necessitar,
excetuando-se os que digam respeito à estrutura dc imóvel e os que se façam necessários em
decorrência de exigência legal, presente ou futura.
- Conservá-lo e restitui-lo no estado compatível com o que ora receve, quando finda ou
rescindida a locação, sem danos e com pintura nova, não lhe assistindo direito a pagamento ou
ode -ização alguma pelas despesas que porventJra vier a fazer para nientê-lo e restituí-lo
nesse estado. Todo material a ser empregado para o bom cumprimento cesta cláusula caverá
ser da mesma qualidade, tipo e medida do existente no imóvel.
d) - Facultar ao LOCADOR, ou seu representnte legai, o direito de vistoriar o imóvel quando
assim entender conveniente, mediante a'o prévio de oito (8) dias.
- 3erfeitorias
Todas e quaisquer benfeitorias feitas no imóvel, sejam de que natureza forem, Ficarão,
desde logo, incorporadas ao imóvel, sem ter o Locatário direito a quaiquer indenzação,
pagamento ou retenção, seja a que título for.
8 A eação do Inovei
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No caso de venda, promessa de venda ou cessão de direitos, o LOCADOR deverá dar
ccnecimento do negócio ao Locatário, por escrito, a fim de que este possa exercer o seu
diretto de preferência.

Pará g rafo único - Desejando o LOCADOR vender o imóvel, objeto deste contrato, será o
Locatário obrigado a permitir a visita do e .,uais pretendentes à com p ra, desde que o faça
em horário previamente combinado e sem prejuízo das atividades normais do Locatário, até
concretização efetiva do negócio.
9 - Reforma do Imóvel
1ML S1W

O Locatário nãc poderá fazer qualcuer reforma, adaptação ou modificação no i(óvel
N
corsentimenjo por
objeco desta locação, excetuadas as previstas na cláusula sétima, sem
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escrito do LOCADOR.
iO-A5OS

O Locatário se compromete e se obriga a fazer chegar às mãos dc LOCADOR quaisquer
avisos ouer digam respeito ao imóvel, sob pena de, não o fazendo em tempo hábil, responder
oor perdas e danos a que der causa, em virtude de sua omissão, salvo se o Locatário já os tiver
recebido com os prazos respectivos vencidos.
11 - Desapropriação
Em caso de desapropriação do imóve 1 ,o presente contrato de locação será rescindido
de pic-no direito, não cabendo ao LOCAEO, em hipótese alguma, ressarcir qualquer prejuízo
que o Locatário vier a 3ofrer, ressalvado ao mesmo, tão somente, a faculdade de haver do
Poder Expropriante a indenização que p orventura tiver direito.
12 - Rescisão
Na hipótese de incêndio ou acidente que obrigue a reconstrução do móvel, operar-seá, automaticamente, a 'escisão deste contrato, não assistindo o Locatári: nem ao LOCADOR
direito a qualquer pagamento ou indenização, seja a q ue título for.
Parágrafo único - Verificando-se a hipótese desta cláusula não serão cc.brados os augueres
vincendos do Locatário.
O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, a qualquer momento, pelas Partes,
e sem a incidência de qualquer ônus ou muita, mediante aviso prévio à outra Parte, por
escrtn, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

13 - intimação do Poder Público
Nenhuma intimação do Poder POí será motivo para que se opere a rescisão do
creser:e contrato, salvo prévia vistoria judicial que a p ure a im presta biiidade,do imóvel para os
fins a cue se destina.
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Eica estipulada a multa no valor equivalente a 3 (três) alugueres vigentes na ocasião,
na quzi incorrerá a parte que infringir o presente contrato, em qualquer das suas cláusulas e
condições, inclusive pela rescisão antecipada e voluntária da locação, à exceção da "Cláusula
do presente contrato, reservada à parte inocente a considerar, simultaneamente,
2a
rescindida a locação, independentemente ce qualquer aviso ou notificação - RETIRAR.
15—ador
José Masci de Abreu, casado, brj'11eí0, industrial, portador da cédula de identidade
-

de n. 2.548.605-SSP/SP e CPF de n. 183729.888-20, e sua esposa Maria Cristina Heilmeister de
breu. casada, brasileira, industrial, portadora da cédula de ident:da 'ce de n.
55

SSP/SP e CPF de n. 687.116208-97, dão em garan:ia do presente aluguel, um terreno de fa
retangular, situado no município de Registro/SP sob matricula de numero 31177. Ate a entea
do móvel os fiadores são os responsáve i s p ala garantia do aluguel.

16 Ccm expressa renúncia de qual q uer outro, por mais especial q ue seja, fica eleito o
Foro da Comarca da Caaital do Estado de São Paulo para se resolverem Luaisquer dúvidas ou
euestões oriundas deste contrato.
Parógrafo único - Em caso de ser necessáric o ajuizamento de ação para facer valer o presente
contrato, LOCADOR e Locatário concordam em utilizar tanto na notiócação premcnitária
quanto na citação, desde que com aviso de -ecebimento, ou ainda por meio de email.
Na hi p ótese de procedimento judicial, a 'jte vencida pagará além de multa contratual, as
custas do processo e os honorários advocatícios da parte vencedora.

17 - Carâr-cia
LOCADOR concede ao LOCATÁRIO um prazo de dois meses de carõncia ocre a feitura
de obras na casa (refer€ntas:elétrica, hidráulica, alvenaria e pintura), ria c:ual a partr de agora
fica sobre a inteira responsabilidade do Locatário, inclusive tendo que entregar o móvel em
perfeitas condições de uso e habitabilidade a conservado.
18 - Disposições Finais
Obrigam-se as partes por si, seus herdeiros ou sucessores, pelo fiel cumprimento de
todas as cláusulas e condições do presente contrato.
Locatário e Fiadores respondem clvi e criminalmente pelas informações e assinaturas
aposta neste contrato.
E, por estarem assiri justos e coiratados, firmam o presente contrato, em duas vias
de igual teor e forma, para que produza um só efeito, na pi aça das :estemunhas abaixo,
que ta--em o ass'narn
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São Pauio. 12 de agosto de 2013.

NOSLDOUAGUA
LOCADOR.
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PARTIDO TRABALHIP NACIONAL
- LOCATÁRÔ

JOSÉ MASCÍ»'E.ABREU

MARIA CRISTINA HELLMESTER DE ABREU

Testemunhal
/

restem unha 2

Nome:
CPF:

.:
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DOC ou TED Eletrônico
Debitado
1193-2
Agência
PARTIDO TRAB NACIONAL
21810-3
Conta corrente
Creditado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
33
Banco
PAMPLONA
204
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV) 920044887
179.533.338-30
CPF
MARIELLA QUAGLIA BATTAGLIA
Nome favorecido
CREDITO EM CONTA CORRENTE
Finalidade
71.604
Número documento
3.000,00
Valor
1610712014
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente
Autenticação SLSBB
Assinada por

1'

E71 69E1 Cl El 64ED9
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

1610712014 14:48:46
1610712014 14:50:13

-

1W7/14

cQnbrj

TED - Transferência Eletrônica Disponível
Debitado
ência
Conta corrente
Creditado
wain;u
Agência (sem DV)
pnta corrente (com DV)
QpF
,rre favorecido
pabdade
Ior
ta transferência
- CPF/NPJ diferente

1193-2
21810-3

A33Q161435877804018
16107/2014 14:48:45

PARTIDO TRAB NACIONAL

;53

BANCO SANTANDB (BRASL) S.A.
204
PA,VLONA
920044887
179.533.338-30
MARIELLA QUAGLIA BA1TAGUA
CRírO EM CONTA CORRENTE
3.000,00
1610712014

5 78

Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
ndência número: 256117446.
iário: J5474951 MARCIA PERE3RA CRAVO.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO COMERCIAL

Por este Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel de Uso Comercial,
de um lado, Nosvaldo Battaglia, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n 2 3.919.720 e
inscrito no CPF sob o n 9 475.994.218-15, residente nesta Capital, doravante denominado
simplesmente LOCADOR, e de outro lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - DIRETÓRIO
NACIONAL, Inscrito no CNPJ sob o n 2 01.248.362/0001-69 com domicílio à Rua Jacofer, n. 615,
Bairro do Limão, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, têm entre si justj

jj

contratada a presente locação, que se rege pela Lei 8.245 de 09/12/09, e Lei 12.112 de 579
20/01/10 pelas condições seguintes:

1-OBJETO
A presente locação, para fins corneris, tem por objeto o imóvel de propriedade do
LOCADOR, localizado à Avenida Santo Amaro, n. 5828, Bairro de Santo Amaro, nesta Capital.

2- PRAZO
O prazo de locação é de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 12 agosto de 2013 e
a terminar em 12 de agosto de 2015.
3- VALOR
O aluguel mensal será de R$ 3.000,00 (três mil reais), para os doze primeiros meses de
aluguel, e a partir do décimo terceiro mês reajustável pelo IGPM . Em caso de aumento do
prazo de locação será cobrado sobre os maiores índices e pelo menor prazo determinado pelo
Governo Federal.
§ 1 - O aluguel será pago pontualmente até o dia 12 (doze) de cada mês subseqüente ao
vencido, através de deposito bancário - banco Santander, agência 0204 - Pamplona; conta
corrente 92004488-7 em nome de Mariella Quaglia Battaglia ou onde este indicar, mediante
recibo passado pelo mesmo, ou seu r,ré.ntante legal. O recebimento de alugueres ou
encargos em atraso sem cobrança de multa consistirá em mera liberalidade, não
caracterizando novação nem autorizando seja invocado o princípio contido no art. 1503, 1, do
Código Civil.
§ 22 - o não pagamento do aluguel e/ou encargos constitui ao LOCATÁRIO em mora
independentemente de qualquer formalidade. Afora o ajuizamento imediato da ação de
despejo por falta de pagamento. O aluguel e encargos pagos após o vencimento, sem prejuízo
de outras sanções previstas neste contrato, serão acrescidos de:
1 - multa de 2% (dois por cento);
\^'^ r

2- juros del% (um por cento) aOmês;

3 - encargos de cobrança extrajudicial, tais como: notificações, despesas de correio, condução,
etc..
4— Encargos
Sem prejuízo do pagamento do aluguel pactuado no presente, correrão por conta
exclusiva do Locatário, o Partido Trabalhista Nacional - Diretório Nacional, o pagamento do
IPTU, LUZ e ÁGUA, bem como do prêmio correspondente ao seguro contra incêndio do imóvel,
anualmente, conforme avaliação do valor de mercado apurado pela seguradora.
Parágrafo único - O seguro contra incêndio a que se refere a cláusula deste parágrafo devM EF) EL
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ser contratado pelo Locatário com seguradora de reconhecida idoneidade e ser renovdo
periodicamente de forma que a cobertura se estenda por todo o prazo contratual.
j
5 - Sublocação
O LOCATÁRIO poderá sublocar ou emprestar, total ou parcialmente, o imóvel objeto
da presente locação, ou ainda, ceder o presente contrato, salvo com prévio e expresso
consentimento do LOCADOR - comunicando com 30 dias de antecedência.
6 - Obrigações do Locatário
O Locatário declara receber o imóvel em bom estado de conservação e com pintura
nova, obrigando-se a:
a)- Mantê-lo em adequado estado de higiene, conservação e limpeza, para assim o restituir,
completamente livre e desocupado de pessoas e coisas, quando finda ou rescindida a locação;
b) - efetuar todas as obras e/ou reparos de que ele necessite ou venha a necessitar,
excetuando-se os que digam respeito à estrutura do imóvel e os que se façam necessários em
decorrência de exigência legal, presente ou futura.
c) - Conservá-lo e restituí-lo no estado compatível com o que ora recebe, quando finda ou
rescindida a locação, sem danos e com pintura nova, não lhe assistindo direito a pagamento ou
indenização alguma pelas despesas que porventura vier a fazer para mantê-lo e restituí-lo
nesse estado. Todo material a ser empregado para o bom cumprimento desta cláusula deverá
ser da mesma qualidade, tipo e medida do existente no imóvel.
d) - Facultar ao LOCADOR, ou seu representrte legal, o direito de vistoriar o imóvel quando
assim entender conveniente, mediante aviso prévio de oito (8) dias.
7 - Benfeitorias
Todas e quaisquer benfeitorias feitas no imóvel, sejam de que natureza forem, ficarão,
desde logo, incorporadas ao imóvel, sem ter o Locatário direito a qualquer indenização,
pagamento ou retenção, seja a que título for.
8- Alienação do Imóvel

'\
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No caso de venda, promessa de venda ou cessão de direitos, o LOCADOR deverá dar
conhecimento do negócio ao Locatário, por escrito, a fim de que este possa exercer o seu
direito de preferência.
Parágrafo único - Desejando o LOCADOR vender o imóvel, objeto deste contrato, será o
Locatário obrigado a permitir a visita do: ' uais pretendentes à compra, desde que o faça
em horário previamente combinado e sem prejuízo das atividades normais do Locatário, até
concretização efetiva do negócio.
9- Reforma do Imóvel
O Locatário não poderá fazer qualquer reforma, adaptação ou modificação no im
objeto desta locação, excetuadas as previstas na cláusula sétima, sem o consentimento
escrito do LOCADOR.
10 - Avisos
O Locatário se compromete e se obriga a fazer chegar às mãos do LOCADOR quaisquer
avisos quer digam respeito ao imóvel, sob pena de, não o fazendo em tempo hábil, responder
por perdas e danos a que der causa, em virtude de sua omissão, salvo se o Locatário já os tiver
recebido com os prazos respectivos vencidos.
11 - Desapropriação
Em caso de desapropriação do imóv 1 ,o presente contrato de locação será rescindido
de pleno direito, não cabendo ao LOCACF, em hipótese alguma, ressarcir qualquer prejuízo
que o Locatário vier a sofrer, ressalvado ao mesmo, tão somente, a faculdade de haver do
Poder Expropriante a indenização que porventura tiver direito.
12 - Rescisão
Na hipótese de incêndio ou acidente que obrigue a reconstrução do imóvel, operar-seá, automaticamente, a rescisão deste contrato, não assistindo o Locatário nem ao LOCADOR
direito a qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.
Parágrafo único - Verificando-se a hipótese desta cláusula não serão cobrados os alugueres
vincendos do Locatário.
O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, a qualquer momento, pelas Partes,
e sem a incidência de qualquer ônus ou multa, mediante aviso prévio à outra Parte, por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
13 - Intimação do Poder Público
Nenhuma intimação do Poder F( será motivo para que se opere a rescisão do
presente contrato, salvo prévia vistoria judicial que apure a imprestabilidaddo imóvel para os
fins a que se destina.
14-Multa

/KuJ\

Fica estipulada a multa no valor equivalente a 3 (três) alugueres vigentes na ocasião,
na qual incorrerá a parte que infringir o presente contrato, em qualquer das suas cláusulas e
condições, inclusive pela rescisão antecipada e voluntária da locação, à exceção da "Cláusula
2a 7? do presente contrato, reservada à parte inocente a considerar, simultaneamente,
rescindida a locação, independentemente de qualquer aviso ou notificação - RETIRAR.
15 - Fiador

José Masci de Abreu, casado, briíero, industrial, portador da cédula de identidade
de n. 2.648.605-SSP/SP e CPF de n. 183.729.888-20, e sua esposa Maria Cristina Hellmeist9r
Abreu, casada, brasileira, industrial, portadora da cédula de identidade de n. 6.076.182.SSP/SP e CPF de n. 687.116.208-97, dão em garantia do presente aluguel, um terreno de f4na
retangular, situado no município de Registro/SP sob matricula de numero 31177. Ate a entPg
do imóvel os fiadores são os responsáveis pela garantia do aluguel.
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16 - Foro

Com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial que seja, fica eleito o
Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para se resolverem quaisquer dúvidas ou
questões oriundas deste contrato.
Parágrafo único - Em caso de ser necessário o ajuizamento de ação para fazer valer o presente
contrato, LOCADOR e Locatário concordam em utilizar tanto na notificação premonitória
quanto na citação, desde que com aviso de recebimento, ou ainda por meio de email.
Na hipótese de procedimento judicial, z.
1e vencida pagará além de multa contratual, as
custas do processo e os honorários advocatícios da parte vencedora.

17— Carência
LOCADOR concede ao LOCATÁRIO um prazo de dois meses de carência para a feitura
de obras na casa (referentes:elétrica, hidráulica, alvenaria e pintura), na qual a partir de agora
fica sobre a inteira responsabilidade do Locatário, inclusive tendo que entregar o imóvel em
perfeitas condições de uso e habitabilidade e conservado.
18 - Disposições Finais

Obrigam-se as partes por si, seus herdeiros ou sucessores, pelo fiel cumprimento de
todas as cláusulas e condições do presente contrato.
Locatário e Fiadores respondem civil e criminalmente pelas informações e assinaturas
aposta neste contrato.
E, por estarem assim justos e coratados, firmam o presente contrato, em duas vias
de igual teor e forma, para que produza um só efeito, na es ça das t temunhas abaixo,
que também o assinam.

O"

São Paulo, 12 de agosto de 2013.
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JOSÉ MAÁREU
FIADO

ISTER DE ABREU

Testemunha 2

Nome:
CPF:

C. V-)C C

J'

A33D041617471 184022
04/08/2014 16:26:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente
04/38/2014

-

BANCO

DO

BRASIL

1:9/01193

0302

COMPROVANTE BE PAGAMENTO DE TITrILOS
ClIENTE:

PART:DO TR

NACIONAL

AGENCIA: 1193-2

CONTA:

21810-3

BANCO DO BRA8:L
Q119251760G6D97:2872300469599:69161460000131730
NE. DOCUIISA 10
80.401
N3SSO NUMERO
25076660971
CONVENTO
00250766
?CTC1'1IC P 2 DO VALLE
ACEICiA/CCD. CEDENTE
2872/30469999
CATA CE VENCIMENTO
DATA CO PAGAMENTO
VALOR W DOCUMENTO

05/08/2314
0108/2114

:317,31
131., 21
1.186,10

DESCONTO,' RAAT:IIENTO
VALOR COBRADO

NO.AITTENTICACAO
Assinada por

2.8D.A5D.F43.9A8.F2C
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

04/0812014 16:15:12
04/0812014 16:26:29

[bb.com.br]

402014

Pagamentos com código de barras

A33MJ41606443608007
0410812014 16:15:13

EMPRESA

Cliente
Opção para pagamento
Agência
Conta corrente

Débito em conta corrente
1193-2
21810-3 PARTiDO TRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatinntos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado
Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.

BANCO DO BRASIL S.A.
001 92.50760 66097.128723 00469.999189 1 61460000131730
04/08/2014
1.31730
13120
1RML iW3 EECA 0.00
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0,00

.

111186.10
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Pendência número: 262695214.
;uário: J5474951 MARCLA PEREIRA CRAVO.
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CREO: CJ-3384
00.712.87710001-05

ANTONIO DO VALE 8,lFÇE IMOBLI,RJOS
SRTVS ASSIS CHATEAUBRIAND SALA 423
SRTVS- ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF
antoniodovalle@antoniodovalle.corrlbr - w w w .antoniodovalle.corrLbr

N°60971

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL

'lês Série: 16/24
CONTRATO: 00075/01

Período: 06/07/2014 a 05/08/2014

Locatário:

LANÇAMENTOS:

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ooiOe

Vencimento

1312,00 O
5,30 O

5lu++7 de 06/07/2014 a 05/C5/2014
20107 Cospessação OarCA+ia 04V. Diversos

SRTVS 701 BLOCO 1 SALA 422 - Asa Sul
ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340-000 -

05108/2014

Brasilia-DF
Período do Contrato: 06/04/2013 a 05/04/2014
06/04/2015
Próximo Reajuste:

LOCADOR: PEDRO PEREIRA LOUREIRO
447.578.757-20
OBJETODALOCAÇÃO: Sala /ConJ.Comercial
SRTVS 701 BLOCO L TORRE 1 SALA 422
CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATERUBRIAND

TRIWW S•ÇP3

ATÉ 05/08/14 CONCEDER R$ 131,20 DESC. PONT.
APÓS 05/08/14 COBRAR NS 131,20 DE MULTA

586

CLÁUSULA ESPECIAL:
TOTAL

1.317,30

R(a). CAIXA,, FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DEZ) DIAS 30 VENCIMENTO.
r(a). CAIXA. NÃO

É PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS.

BNBøoo8l.

-

Ia
(.) O
1

Nosso Numero:
25076660971-4
Agência/Código do Cedente:
02872-X/00469999-8

ntoa/jbitl psentoe 1 4
1

(+) Mora/Multa

1

e () Valor Cobrado:

NO

R$

-

Recibo do sacado

x

$BAIDO.
Local dePegemento
cadente

00192.50760 66097.128723 00469.9991 89 1 61460000131730

0""t'
25/07/2014

Uso do Banco

N'do Decomanto

DM
Eepdde

00075/01
Estrado de Moeda
Real
18
.11e*

Quantidade

dcett, Doto de Proc.seaeento

os

°----.

05/0812014

A6énde/céd:go do Cedente

ANTONIO ? P DO VALLE - 00.712.877/0001-05

Dote do

Inotroçõaa

001-9

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Valor

25/07/2014

02872-X/004159999-8
02
25076660971-4

N— Núneno

11-) Vetor do Decome,to

21 - 1 Descontos )dbatl,nante.

/1V 15,00/:4 C551VLV^: RI 1320 UVSC. PONT.
APÓS 0508/10 COSRP.3< RI 531,20 Dl 'RUI,

1.317,30

31-)Ootr0500do^co
4(+) Mora/Multe
5+) Outros ~d...

61-1 Valor Cobrado

SRI0). CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(D EZ ) DIAS DO VENCIMENTO.
S,Ie). CAIXA, NÃO É PERMITIDAACONCESSÃO DE DESCONTOS.

J JIO

° PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 01.248.26210001-69
SRTVS 701 BLOCO 1 SALA 422 - Asa Sul
ASSIS CHATEAUBP.IAND -

e

70340-000Brasília-DF
tanh
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II II
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Meoinira

-

Ficha de Compensação e

Automação Mlcrohouse leI omiálica - t.mhouse.com.br - 12:49:10 0410512014
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SRTVS -0701- Centro Empfesartal Assis Cbateaubrlafld - Torrei- Saias 4231425
- c*' 70340000 Brasilia - DF Creci J-3334 - si RegtZo/Df
(
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CONTRATO DE LOCAÇÃO

N.° 00075101
RrIRM El

PEDRO PEREIRA LOUREIRO
587 1
447578.757-20
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.3621000149
SRTVS 701 ED. ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 422,
ASA SUL, BRASÍLIA - DF
12(DOZE)MESES
VIGÊNCIA:
0610412013
INÍCIO:
0510412014
TÉRMINO:
VALOR DO ALUGUEL: R$ 1.222,22 (Hum mil, duzentos e vinte e dois Reais e vinte e
dois Centavos)

LOCADOR (A):
CPF.:
LOCATÁRIO (A):
CNPJ.:
IMÓVEL:

Entre partes, na qualidade de LOCADOR (A): PEDRO PEREIRA LOUREIRO,
brasileiro, casado, advogado, portador (a) do CPF N° 447.578.757-20, residente e
domiciliado (a) em Brasília DF., neste ato, devidamente representado (a) (s) pela firma
comercial, ANTONIO P P. DO VALL.E - "ANTONiO DO VALLE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS", com sede nesta capital federal à SRTS - Setor de Rádio e Televisão Sul Av. W/3 Sul, Quadra 701, Conjunto L, Edificio Centro Empresarial Assis Chateaubriand,
Torre 01, salas 4231425, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.712.87710001 -05 e no CF/DF sob
Região, sua
o n. 07.333.5331001 - 61 e registrada no CRECI sob o n. J-3384 da 8a.
LOCATÁRIO
(A):
procuradora com poderes gerais de administração e na qualidade de
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, inscrito no CNPJ sob N..° 01.248.3621000149, com
sede em Brasília, DF., neste ato representado por JOSE MASCI DE ABREU, brasileiro,
— asado, empresário, portador(a) da carteira de identidade n° 2.648.605-2 SSPÍSP e do
CPF N° 183.729.888-20, residente e domiciliado(a) à RUA ALVES PONTUAL, 115 em São
Paulo, SP., CEP: 04722-000, FONE(S): (011)991206265 e 3488-9410, têm entre si justo e
contratado, por este instrumento particular e na melhor forma, a presente locação mediante
as cláusulas e condições a seguir enumeradas, discriminadas e estipuladas, e, disposições
legais pertinentes, que voluntariamente aceitam e outorgam:
1 - DO IMÓVEL:
O objeto do presente contrato é constituido pelo imóvel sito à SRTVS 701 ED.
ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 422, ASA SUL, BRASÍLIA, DF., que o
LOCATÁRIO (A) confessa receber em perfeito estado de conservação, funcionalidade,
habitabilidade e limpeza, com os aparelhos sanitários, iluminação, portas, janelas,
fechaduras, chaves, maçanetas, trincos, assoalhos, pintura, forros, telhados, vidraças,
mármores, pias, ralos, encanamentos, embaças e demais acessórios em perfeitas condições
de funcionamento e conservação, obrigando-Se a assim, conservá-lo e restitui-Ia no termo
do disposto na cláusula 13a.
legal do presente contrato, na conformidade
e examinou prévia
PARÁGRAFO ÚNICO. O (A) LOCATÁRIO (A) declara que visitou
LAUDO
DE VISTORI
atentamente o imóvel locado e declara que se encontra conforme o
integrante d
INVENTÁRIO DO IMÓVEL assinado pelas partes e quê fica fazendo parte
cláusula , reconhecido e aceito pelas partes e que passa a fazer parte integrante d s
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contrato como se transcrito nele fosse, no qual se faz expressa referência aos eventuais
defeitos existentes, o (a) LOCATÁRIO (A) aceita-os, obriga-se, a partir dai, a zelar pelo que
nele contiver e fazer de imediato, e por sua conta, todas as reparações dos estragos feitos no
curso da locação, de modo especial as decorrentes de entupimentos e
runs na[ii?i
esgoto e água pluvial, para assim restituí-Io ao LOCADOR (A),obfiric
quando u r*indid8
este contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorae que
tenham sido feitas com autorização, assumindo juntamente com seus FIADORES8
responsabilidade de devolver tempestiva e corretamente o imóvel objeto deste
contrato, tal qual o consignado no aludido Laudo.

-

- DO PRAZO;
a) O prazo de locação do imóvel é de 12 (DOZE) meses consecutivos a contar do dia
06104/2013 e a findar de pleno direito em 0510412014, quando o (a) LOCATÁRIO (A)
deverá, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial,
inclusive sob pena de possível ordem liminar de despejo, restituir ao LOCADOR (A) o
imóvel, no mesmo estado de conservação, habitabilidade e funcionalidade em que o
recebeu.
b) Caso eventualmente o (a) LOCATÁRIO (A) continue no imóvel tocado, após o término do
prazo contratual, subsistirão as condições, ora ajustadas, com as ressalvas de lei.
c) Se, no curso do contrato de locação, celebrarem as partes qualquer acordo para majorar
o aluguel acima dos índices oficiais e/ou contratuais, não ficará o (a) LOCADOR (A)
inibido de ajuizar a ação revisional, nos prazos da lei, salvo se tal acordo tiver sido hábil
para ajustar o aluguel ao nível do mercado, o que deverá ficar ali expressamente
consignado.
d) Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será contratado
em novos valores mediante novo contrato com fixação de preço, condições e prazo,
tomando-se por base os preços do mercado Imobiliário ou aquele que as partes
convencionarem.
-, Antes do vencimento do prazo ajustado na letra "a" desta cláusula não poderá o (a)
LOCADOR (A) retomar o imóvel salvo se motivado por infração contratual do (a)
LOCATÁRIO (A). No caso de devolução do imóvel ao LOCADOR (A) antes do prazo, o
(a) LOCATÁRIO (A) pagará a MULTA prevista na CLÁUSULA SÉTIMA. Estando o
contrato vigente por tempo INDETERMINADO, somente ficará ISENTO o (a)
LOCATÁRIO (A) do pagamento da MULTA contratual se avisar ao LOCADOR (A), POR
ESCRITO, com antecedência mínima de 30 (TRINTA) dias.
3- DO ALUGUEL:
O aluguel mensal livremente convencionado, nesta data é de R$ 1.222,22
mil, duzentos e vinte e dois Reais e vinte e dois Centavos).
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O primeiro aluguel vence no dia 0510512013, vencendo-se os
subseqüentes no dia 05 (CINCO) de cada mês e deverá ser pago pontualmente pelo(a)(s)
LOCATÁRIO(A)(S) em qualquer agência bancária, através de "boleto bancário" emitido PEL
ADMINISTRADORA, SEM QUALQUER CUSTO PARA EMISSÃO, O(A)Ø)
LOCATÁRIO(A)(AS) arcará(ão) com os custos da COMPENSAÇÃO BANCR'
COBRADA PELO BANCO, que nesta data é fixada em R$ 5,30 (CINCO REAIS E T1N
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CENTAVOS), sujeita a alterações pelo Banco do Brasil. O LOCATÁRIO(A) gozará de um
DESCONTO POR PONTUALIDADE de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor do aluguel
mensal, desde que pague até a data de cada vencimento.
TRLkL

PARÁGRAFO SEGUNDO. Caso o(a) LOCATÁRIO(a) não receba o BOLETLto'rás 89
pagamento do aluguel, com antecedência mínima de 10 (Dez) dias antes do vencim
mesmo(a) se obriga e se compromete a procurar a sede da ADMINISTRADORA
à /1
SRTS-Setor de Rádio e Televisão Sul, Plano Piloto Asa Sul, Centro, Avenida W/3 sul,
Quadra 701, Conjunto L, Edificio Centro Empresarial Assis Chateaubriand, Torre 1, Salas
1231425 Brasília-DF., no horário bancário, solicitando a SEGUNDA VIA DO BOLETO para
,agamento no Banco, sem qualquer ónus adicional , desde que não ultrapasse a data do
vencimento.

PARÁGRAFO TERCEIRO. É terminantemente vedado de pleno direiro, considerando
nulo ou inexistente, o pagamento de aluguéis e encargos realizados pelo LOCATÁRIO(A)
através de ordens de crédito ou de pagamento, remessa de cheques ou valores, depositados
diretamente em conta do LOCADOR OU ADMINISTRADORA, bem como por quaisquer
outros meios que não sejam, exatamente, aqueles pactuados neste contrato (Cláusula
Terceira).
PARÁGRAFO QUARTO. Em caso de mora do(a) LOCATÁRIO(A) quanto ao pagamento
do aluguel e encargos locatícios, qualquer que seja o atraso, o débito será acrescido de
multa moratória de 10% (Dez por cento) sobre o seu valor total, acrescidos de juros
moratórios de 1119(UM POR CENTO) ao mês, contados dia a dia , acrescidos ainda de
correção monetária calculada pelos mesmos índices de reajuste, previstos nesta cláusula,
além de honorários advocatícios de 20%( VINTE POR CENTO) sobre o valor do débito se
'iinistrativa a cobrança e também de 20% (VINTE POR CENTO) se judicial.
PARÁGRAFO QUINTO. Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias do vencimento , será o
débito AUTOMATICAMENTE e sem aviso prévio, encaminhado ao ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA QUE REPRESENTA A ADMINISTRADORA para cobrança amigável ou
judicial. Fica desde já estabelecido, que no caso cobrança amigável, serão devidos
honorários advocatícios de 20% (VINTE POR CENTO) sobre o montante devido, contudo, se
necessário o procedimento judicial, os honorários serão de 20% (VINTE POR CENTO) sobre
o valor atualizado do débito e/ou 20% (VINTE POR CENTO) sobre o valor da causa corrigidc
monetariamente, no caso de Ação de Despejo, suportando ainda o(a) LOCATÁRIO(A), o'
pagamento das custas do processo.
PARÁGRAFO SEXTO. O não cumprimento das obrigações pecuniárias expressas neste
contrato pelo(a) LOCATÁRIO(A) e seus FIADORES faculta ao LOCADOR(A) a inclusão dos
seus respectivos nomes no CADASTRO DE DEVEDORES DO SERVIÇO DE PROTEÇ%
AO CREDITO-SPC ou entidade com finalidade semelhante. Caberá aos devedore%!q
cancelamento da inscriçâo,bem como o pagamento de todas as despesas queçVe$e
decorrerem, que se dára somente após a quitação integral dos débitos existentes.
/
PARÁGRAFO SÉTIMO. 0 aluguel mensal acima pactuado será
"^5
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automaticamente na periodicidade mínimo determinada pela legislação vigente, aplicando-se
o índice fixado pelo IGP-M (índice geral de preços mercado) fornecido pela FGV
(Fundação Getúlio Vargas) ou, em sua falta, pelo IGP(lndíce geral de preços) tamb ém
fornecida pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) ou, também não sendo este calculad
sua falta pelo maior índice fixado pelo Governo Federal ou ainda em sua falta,rIquet.
por q t
índice de preços, oficial ou não, a escolha da ADMINISTRADORA, que reflita a varia
preços do reajuste.
PARAGRAFO OITAVO. Se em virtude de lei subsequente , vier a ser admitida á
rreção, do valor do aluguel em periodicidade inferior a prevista na legislação vigente, à
poca de sua celebração, concordam as partes , desde já, e em caráter irrevogável, que a
' correção do aluguel e o seu indexador passará automaticamente a ser feita no menor prazo
que for permitido pela lei posterior.
PARÁGRAFO NONO. O (A) LOCATÁRIO(A) não terá direito de reter o pagamento do
aluguel ou de quaisquer outras quantias devidas ao LOCADOR(A), sob a alegação de não
terem sidos atendidas exigências porventura solicitadas.
4-DOS IMPOSTOS, TAXAS, SEGURO E ENCARGOS DIVERSOS:
Além do aluguel mensal, o (a) LOCATÁRIO (A) pagará todos os impostos
Municipais (IPTU), taxas de água e esgoto, taxa de limpeza pública, luz e telefone, cotas de
condomínios, e demais encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cujas
contas deverão ser liquidadas até a data do vencimento em que forem apresentadas pelos
respectivos credores, devendo os comprovantes de pagamento ser exibidos à
ADMINISTRADORA mensalmente, na data do vencimento do aluguel e sempre que
solicitados, sob pena de despejo, nos termos dos arts. 50 e 59 da Lei ,,° 8.245191, com as
-'Mrações introduzidas pela Lei no 12.11212009, além de execução judicial, sob constrição
4imonial, nos termos do art. 585, II, do Código de Processo Civil.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O (A) LOCATÁRIO (A) será responsável pelas despesas e
multas decorrentes de eventuais retenções dos avisos de impostos, taxas e outros acima
mencionados, que já incidem ou venham a incidir sobre o imóvel objeto da presente locação.
Obriga-se o (a) LOCATÁRIO (A) a entregar na sede da ADMINISTRADORA em tempo hábil
toda e qualquer correspondência, dirigida ao LOCADOR (A) ou a sua ADMISTRADORA,,
assim como, as cópias das atas e as convocações de Assembléias do Condomínio, ainda
que as mesmas tenham lhe sido dirigidas. Na hipótese de serem os impostos, taxas e
demais encargos pagos pelo LOCADOR (A), porque não o tenha feito o (a) LOCATÁRIO (A)
nos prazos devidos, serão os respectivos valores, reembolsados por este, com o acréscimo
da multa de 10% (deis por cento), juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês e da
correção monetária.
PARÁGRAFO SEGUNDO. No caso de comércio ou habitação em prédio constituído
unidades autônomas, do mesmo LOCADOR (A) inexistindo condomínio registrado, fica 9'(
LOCATÁRIO (A) obrigado ao pagamento proporcional dos impostos, taxas de água e eot
taxas de energia elétrica e limpeza, seguro e demais taxas e encargos verificados f.ony'a
manutenção do imóvel, proporcional à sua área de ocupação.
PARÁGRAFO TERCEIRO. O (A) LOCATÁRIO (A) obriga-se a pagar durante jb,Ørazo
da locação e prorrogações Apólice de Seguro Contra Incêndio do imóvel locádo cuja
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cobertura á de 80 (oitenta) vezes o valor do aluguel. Neste ato o (a) LOCATÁRIO (A)
autoriza a Administradora a providenciar a contratação do seguro e o pagamento do
Bilhete ou Apólice, tendo como estipulante a ANTONIO DO VALLE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. O pagamento do prêmio será exigido junt4ïcomo
pagamento do primeiro aluguel, cujo valor é de 23% (vinte e três por cento) do 4lor d91
eguro
aluguel, pago de uma única vez por ano. (Artigo 22, inciso VIII, Lei 8.245191).
deverá ser renovado anualmente, até 15 (quinze) dias antes do vencimento de cad
período.
PARÁGRAFO QUARTO. Em caso de sinistro o estipulante receberá o valor liberado
oroporcional ao sinistro e mandará efetuar os reparos, isentando o (a) LOCATÁRIO (A) de
ualquer responsabilidade desde a vistoria do imóvel pela Seguradora até a finalização dos
reparos do sinistro constatado.
PARÁGRAFO QUINTO. O não pagamento dos encargos sob responsabilidade do (a)
à propositura de ação de despejo
LOCATÁRIO (A), inclusive IPTU/TLP e seguro dará ensejo
por infringência de contrato, nos termos dos arts. 50 e 90, II e lii, da Lei n° 8.245191 c/c art.
59, IX, do mesmo diploma legal, sujeitando-se o (a) LOCATÁRIO (A), ainda, ao pagamento
da MULTA prevista na CLAUSULA SÉTIMA, independentemente do tempo decorrido deste
contrato, sem prejuízo do disposto no PARÁGRAFO PRIMEIRO DESTA CLÁUSULA
PARAGRAFO SEXTO. O(A) LOCATARIO(A) fica obrigado(a) a providenciar, neste
ato, a ligação de água e luz em seu nome e se compromete a providenciar o respectivo
desligamento na rescisão do contrato de locação.

)4q

5-DO USO DO IMÓVEL E SUA DESTINAÇÃO:
O imóvel destina-se exclusivamente ao uso COMERCIAL DO(A) LOCATÁRIO(A)
PARA O RAMO DE ESCRITÓRIO DE PARTIDO POLÍTICO, sendo proibido ao LOCATÁRIO
(A) sublocá-lo, cedê-lo ou emprestá-lo, no todo ou em parte, seja a que titulo for, sem prévia
anuência por escrito do LOCADOR (A) ou da ADMINISTRADORA na qualidade de sua
resentante legal. Se, entretanto, o (a) LOCATÁRIO (A) notificar o (a) LOCADOR (A) ou
sua ADMINISTRADORA da ocorrência de uma das hipóteses previstas nesta cláusula, fica
desde já ciente de que o eventual silêncio ou inércia do LOCADOR (A) ou de sua
ADMINISTRADORA, não traduzirá consentimento tácito. A ocupação do imóvel por pessoa
não referida neste contrato ou a permanência de qualquer pessoa, a partir do momento e
que o (a) LOCATÁRIO (A) deixar de usá-lo, caracterizará infração contratual que acarretara
a rescisão da locação em qualquer época de sua vigência, sem prejuízo da aplicação da
MULTA prevista na CLÁUSULA SÉTIMA deste contrato.
a) Em caso de morte do (a) LOCADOR (A), a locação transmite-se aos herdeiros.
Morrendo o (a) LOCATÁRIO (A), ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações, o
cônjuge sobrevivente ou o (a) companheiro (a) e, sucessivamente, os herdeiros, desde que
residentes no imóvel. Em caso de separação judicial ou de fato, divórcio ou dissolução da
união estável, a locação prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que
permanecer no imóvel. Em qualquer das hipóteses acima, o(s) sobrevivente(s) ou o
cônjuge/companheiro(á) - que permanecer do imóvel - deverá comunicar imediatamente, por
escrito, a sub-rogação, mediante Carta com AR, ao(a) LOCADOR(A) e/ou
ADMINISTRADORA, bem como ao(s) FIADOR(ES). Neste caso, o(a)(s) LOC,ADOR(A)(ES)
do art. 37 da
terá(ão) direito de exigir novas garantias de cumprimento do contrato, na/6
Lei n.° 8.245191.
5
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b) Se o (a) LOCATÁRIO (A) for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso de seus
titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados, a locação será considerada
NÃO RESIDENCIAL (artigo 55, Lei 8.245191).
E
c) Para a locação deste imóvel não foi cobrado luvas e por este motivo a cessão 9ofl
comercial pelo (a) LOCATÁRIO (A), constituirá infração contratual, mesmo que eja pcç 92
transferência de cotas de seus atuais detentores a terceiros.
1
d) Deverão ser obedecidas pelo LOCATÁRIO (A) as posturas urbanas e as da corlvenç
do condomínio.
e) O imóvel não poderá ser utilizado para fins diversos do citado no "Caput" desta
iáusula, nem poderá o seu uso, sob pena de despejo, comprometer a moralidade, os bons
~umes, o sossego dos vizinhos ou a ordem pública.
f) Sob pena de responsabilidade civil do (a) LOCATÁRIO (A) deverão ser imediatamente
levados ao conhecimento da ADMINISTRADORA, quaisquer papéis ou documentos
entregues aos seus cuidados ou de seus prepostos, desde que se refiram aos interesses
diretos do LOCADOR (A) ou do imóvel.
g) Cumpre ao LOCATÁRIO (A) fazer imediata comunicação à ADMINISTRADORA por
escrito, sempre que ocorrer qualquer avaria grave na estrutura ou nas instalações do imóvel.
Não obstante a feitura do seguro contra incêndio, ao LOCATÁRIO (A) é vedado no imóvel
depositar artigos ou materiais inflamáveis, explosivos, corrosivos ou de fácil deterioração.
h) Responderá o (a) LOCATÁRIO (A) pelo incêndio lavrado no imóvel, senão provar caso
fortuito ou força maior, vício de construção ou propagação de fogo originado em outro prédio.
i) A ocorrência de desastres desencadeados por força da natureza ou sobre - humanas,
tais como faíscas elétricas, inundações, desabamentos, abalos sísmicos, etc., ou acidentes
naturais motivados por terceiros não acarretará a responsabilidade solidária do (a)
LOCADOR (A) pelos danos materiais ou pessoais acaso surgidos, com relação às pertenças,
aos haveres e à segurança pessoal dos ocupantes do imóvel.
j) O (A) LOCADOR (A) não responderá, em nenhum caso, por quaisquer danos que venha
3ofrer o (a) LOCATÁRIO (A) em razão de derramamentos de líquidos, tais como: água de
rompimento de canos; de chuvas; de abertura de torneiras; defeitos de esgotos ou fossas e
ainda por quaisquer danos provocados por incêndios, arrombamentos, roubos, furtos, ou de
casos fortuitos ou de força maior.
k) Inclusive sob pena de despejo liminar, com base nas alterações introduzidas pela Lei n°
12.11212009, o (A) LOCATÁRIO (A) se obriga a satisfazer, por sua conta exclusiva a
qualquer exigência dos poderes públicos, em razão da atividade exercida no imóv
assumindo toda a responsabilidade por quaisquer infrações em que incorrer a essK
IN
propósito, por inobservância das determinações da autoridades competentes.
6-DAS REPARAÇÕES E BENFEITORIAS:

a) O (A) LOCATÁRIO (A) deverá fazer por sua exclusiva conta, com urgência,
solidez e perfeição, todas as reparações e consertos de que o imóvel necessitar, em especial
os decorrentes de entupimentos e obstruções nas redes de água e esgoto e água pluvial,
bem como, reparos de conservação decorrentes de uso, e, não serão em hipótese alguma
indenizáveis, não assegurando o direito de retenção.
nãopoderá r
b) Sem prévia autorização do (a) LOCADOR (A) por escrito,
introduzida qualquer modificação estrutural no imóvel, ainda que necessária. Toda as
benfeitorias que forem feitas, excluídas naturalmente as instalações de natureza p i onal
rp do
e móveis e que sua remoção não deixe quaisquer vestígios na estrutura ou
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imóvel, ficarão integradas ao mesmo sem que por elas, tenha o (a) LOCATÁRIO (A) direito a
qualquer indenização, retenção ou pagamento. A introdução de tais benfeitorias dependerá
de autorização por escrito do (a) LOCADOR (A).
1 ÍPLÀL FJ flEC

7- DA INFRAÇÃO CONTRATUAL:

k 593

A infrigência de qualquer uma das cláusulas e condições do presente coitrato e
inclusive a resilição do mesmo antes do término do prazo contratual, sujeita a parte kf até?

à cominação de MULTA equivalente a 03(TRÊS) MESES DE ALUGUERES vigentes à é po
da infração, cobrável amigavelmente ou por via judicial sem prejuízo de outras sançõés

b[eis e de indenização por perdas e danos e correção monetária, havendo faculdade para
te inocente de considerar rescindida a locação, independentemente de qualquer que
seja o tempo decorrido do presente contrato, e promover o despejo do imóvel, nos termos do
artigo 9°, incisos II e III, e do artigo 50 c/c artigo 59 e hipóteses de liminar previstas no
respectivo § 1 11, da Lei n° 8.245191, com os acréscimo da Lei n° 12.112, de 9 de dezembro de
2009.

WZ

8- DO ABANDONO DO IMÓVEL:

A fim de resguardar - se o imóvel de qualquer eventualidade decorrente da
ausência do morador, e no intuito de defender-se a sua integridade contra possíveis
esbulhos, invasões ou depredações, fica o (a) LOCADOR (A), expressamente autorizado a
ocupar o imóvel independentemente de qualquer procedimento judicial prévio ainda que seja

necessário o emprego de força para arrombá-lo desde que fique suficientemente
comprovado o abandono e a ausência habitual do (a) LOCATÁRIO (A), ou após vencido o
segundo mês sem pagamento dos alugueres vencidos. Neste caso o TÉRMO DO
RECEBIMENTO DO IMOVEL será substituído por uma DECLARAÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE, firmado pelo (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA e por 02 ( duas)
fóstemunhas.
Ew

9- DA RESCISÃO CONTRATUAL:
O presente contrato poderá ser rescindido:
'\
a) Em qualquer tempo, desde que haja recíproca anuência das partes amigavelmente.
Pelo
término
do
respectivo
prazo
constante
da
cláusula
segunda.
b)
c) Pelo descumprimento de qualquer das cláusulas deste instrumento particular.
d) Pela ocorrência de qualquer sinistro que afete a segurança ou a integridade do imóvel,
bem corno a hipótese eventual de sua desapropriação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o (a)
LOCADOR (A) desobrigado de todas as cláusulas deste contrato, reservando ao

LOCATÁRIO (A) tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante, a indenização

que porventura tiver direito.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Nenhuma intimação da Saúde Pública será motivo para o (a)
LOCATÁRIO (A) abandonar o imóvel tocado ou pedir rescisão do contrato, salvo
procedentes vistorias judiciais, que provem estar a construção ameaçada de ruína.

10- DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA;

Para garantir as obrigações assumidas neste contrato, o 1- AT

, por

itaI ção de

ser de seu interesse dá em caução ao LOCADOR, os Titulo(s) de
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Pagamento Único, no valor nominal inicial de R$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS
REAIS) , subscrito(s) junto à SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO SA, neste ato, através da
Proposta sob o no 8888.13.075168.80-6 . Ao término do prazo de vigência do(s) -

Título(s), fica o LOCATÁRIO obrigado a substituir o(s) Título(s) caucionado(sC
n
(
novo, que represente o seu valor de resgate garantia das obrigaçõesassumid4

Contrato, na mesma proporção que representava(m) o(s) Título(s) ant
'Parágrafo 1° - Para que seja viável a operação consignada no caput deste
do(
s)
TítuIoó
AMÉRICA
CAPITALIZAÇÃO
SA
a
caução
LOCADOR liberará junto à SUL
vencido(s), para resgate e emissão do(s) novo(s) Título(s). Parágrafo 2° - Deixando o
'..00ATÁRIO, por qualquer motivo, de requisitar emissão de novo(s) Título(s),
.ecorrente do vencimento do(s) anterior(es), será considerada infração contratual, que
dará ensejo à rescisão deste Contrato. Verificando o término da locação, sem a
existência de quaisquer débitos do LOCATÁRIO para com o LOCADOR, este liberará
junto à SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO SA a caução do(s) Título(s).
11- DAS CITAÇÕES, NOTIFICAÇÕES E OUTRAS:
Além das formas previstas no Código de Processo Civil, o (a) LOCATÁRIO(A)
expressamente autorizam o LOCADOR(A) ou sua ADMINISTRADORA a procederem a sua
citação inicial, interpelações, intimações, notificações ou qualquer outro ato de comunicação
processual, por via postal com aviso de recebimento (AR. VIA E.C.T. ou SEED) enviadas
respectivamente ao imóvel locado, em toda e qualquer ação judicial ou procedimento extra judicial, decorrente da relação Iocatícia ora ajustada, especialmente as intimações referidas
nos artigos 62 n. III e 67 n. II e VII da lei 8.245191. Tratando-se de Pessoa Jurídica ou Firma
Individual, poderão também serem feitas as citações, notificações ou intimações, por
fac-símile (FAX).
-

* - DAS OBRIGAÇÕES SUCESSÓRIAS:
As partes desde já se obrigam, por si, seus herdeiros ou sucessores ao pleno,
geral e irrenunciável cumprimento do presente contrato, em todas as suas cláusulas, term
e condições.
13- DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL:
a) O termo legal do presente contrato dar-se-á com a assinatura, pelo (a)
LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA, de um "TERMO DO RECEBIMENTO DO
IMÓVEL ", o qual deverá ser entregue ao LOCATÁRIO (A) , após a definitiva liberação do
imóvel pelo mesmo, verificado previamente o estado geral do imóvel, com vistas ao
cumprimento das premissas relativas ao seu uso, e desde que estejam liquidados todos os
encargos financeiros decorrentes do contrato.
b) quando da devolução das chaves ao final do contrato, se as mesmas forem
restituídas por preposto ou portador do (a) LOCATÁRIO (A), fica este desde já autorizado
pelo (a) LOCATÁRIO (A) a assinar o respectivo TERMO DE ENTREGA DE CHAVES DO
IMÓVEL, assim como acompanhar e assinar o TERMO DE LAUDO DE VISTORIA E
INVENTÁRIO DO IMÓVEL em nome daquele.
c) Caso o imóvel não seja entregue conforme a especificação da CLÁUSULA
PRIMEIRA e seu PARÁGRAFO ÚNICO, o (a) LOCATÁRIO (A) autoriza o (a) LOCfrDOR (A)
ou sua ADMINISTRADORA a executar os consertos que se fizerem neces4i tais como
8
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pintura, limpeza, colocação de vidros, etc., e exigir a cobrança tão logo apresente as notas
fiscais e recibos de mão-de-obra correspondentes, independente de coleta de preços de
material e mão-de-obra. Caso o orçamento ultrapasse o valor de um aluguel, o (a)
LOCATÁRIO (A) autoriza o (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA me4i8RteFa
tomada de preços de 03 (três) firmas especializadas, a executar os serviços de rearaçã
que se fizerem necessárias no imóvel, ficando desde já, acertado que o não ressar4imento,
por parte do (a) LOCATÁRIO (A), das despesas efetuadas, autorizará a sua repatWÃ
cobrança executiva, servindo de título hábil o recibo e notas fiscais passadas pelo executant
dos referidos serviços.
d) No ato da devolução do imóvel o (a) LOCATÁRIO (A) deverá apresentar os
'Itirnos pagamentos das contas de água, luz, telefone e condomínio do último mês, além da
certidão negativa do IPTU/TLP. Não estando, entretanto, o (a) LOCATÁRIO (A) ainda de
posse dos talões de cobrança do último mês, tomar-se-á por base para efeito do
recebimento, a média extraída da soma dos talões dos meses anteriores, acrescidos da
correção monetária do mês.
14- DA VISTORIA:
O (A) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA poderá a qualquer tempo fazer
vistoriar o imóvel por si ou por pessoa de sua confiança, devidamente autorizada, desde que
atento este ao dispositivo no inciso IX, Artigo 23, da Lei 8.245191.
15- DO ESTADO CIVIL:
O (a) LOCATÁRIO (a) e o(s) FIADOR (ES) respondem, sob as penas da lei, pela
declaração de seu(s) endereço(s), bem corno do estado civil acima mencionado,
comprometendo-se a atualizar tais informações junto à ADMINISTRADORA ANTÔNIO DO
VALLE, mediante Carta ou Telegrama com AR, sempre que houver qualquer alteração.
- DA (S) ASSINATURAS:
O (a) LOCATÁRIO (A) declara, sob as penas da lei ser autêntica sua assinatura,
qual firma o presente contrato.
17— DO TELEFONE:
A linha telefônica n°XXXXXXXX instalada no imóvel é objeto deste contrato, mas
PODERÁ SER RETIRADA pelo (a) LOCADOR (A), sem prévio aviso, sem obrigatoriedade de
redução do valor da locação, na ocorrência de atrasos de pagamentos de taxas de uso junto
a CIA TELEFÓNICA, do desligamento da linha telefônica, do encaminhamento de débitos a
Cartório, OU NA OCORRÊNCIA DA NÃO ASSINATURA DE NOVO TERMO ESCRITO
LOCATICIO. Esta cláusula fica sem efeito caso não tenha o número da linha telefônica
Impresso.
PARÁGRAFO UNICO. É vedado ao LOCATÁRIO (A), terminantemente,
determinar que seja levado a débito da conta telefônica, quaisquer débitos que não os de uso
normal do aludido telefone, em especial, os anúncios publicados em listas/telefônicas,
sujeitando-se o (a) LOCATÁRIO (A), em caso de infrigência, ver rescjJldiO ,A contrato de
locação.
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18 - DA VENDA DO IMÓVEL:
Em caso de venda do imóvel o (a) LOCATÁRIO (A) será notificado do Direito de
Preferência previsto na Lei do Inquilinato, através de carta com aviso de recebimento (AR ou
SEED). Não manifestando o (a) LOCATÁRIO (A) no prazo legal de 30 (trinta) dik
considerado como não interessado. Não efetuando a compra do imóvel, o (a) LOCTÁRI9
(A) autoriza o (a) LOCADOR (A) ou a sua Imobiliária autorizada a mostrar o im4el ao96
futuros pretendentes deste que se faça acompanhar de Corretor Credenciado pela erTtpresa,.,!
TOLERÂNCIAS E CONCESSÕES:
19—DAS Quaisquer
tolerâncias ou concessões do (a) LOCADOR (A) para com o (a)
LOCATÁRIO (A), quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes
invocáveis por este a titulo de novação, perdão tácito, etc, de modo que não terão a virtude
de alterar obrigações contratuais.
20—DO FORO:
Com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, fica
eleito o Foro de Brasilia,. DF., de fácil acesso e conveniência comum, para a solução de
quaisquer questões oriundas do presente contrato.
Estando todos de pleno acordo, justos e contratados, lavrou-se o presente
instrume3tq de contrato particular em 02 (duas ) vias de igual forma e teor o qual depois de
vai assinado pelas partes contratantes, pelo (s) fiador ( es) e por
lido e ahadoçiQ
E1_[III.]

DF., 17 de abril de 2013
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PEDRO PEREIRA LOUREIRO
PIp ANTONIO DO VALLE EMP. IMOB.
P1 ANTONIOÁDUAPER EIRA DO VALLE
\
Cocaiáno(a)
PARTIDO TRABA!IST NACIONAL
P1 JOSE MASCI D*BREU
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TED -Transferência Eletrônica Disponível
Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- CPF/CNPJ diferente

1193-2
21810-3

A330121037495269011
1210812014 10:50:56

PARTIDO TRAB NACIONAL

33
BANCO SANTAND9 (BRASIL) S.A.
204
PAIv1ONA
920044887
179.533.338-30
MARJELLA QUAGLLA BATVAGLLA,
CREDITO 8l CONTA CORRENTE
3.000,00
12/0812014
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Transação registrada corro pendente por insuficiência de assinaturas.
""dência número: 265004271.
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DOC ou TED Eletrônico
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
O - CPF/CNPJ diferente

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
33
PAMPLONA
204
920044887
179.533.338-30
MARIELLA QUAGLIA BATTAGLIA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
81.204
3.00000
1210812014

Autenticação SISBB

978CA7A891 AB9C5C

Assinada por

PARTIDO TRAB NACIONAL

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCACÃO DE IMÓVEL DE USO COMERCIAL

Por este Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel de Uso Comercial,
de um lado, Nosvaldo Battaglia, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n 2 3.919.720 e
inscrito no CPF sob o n2 475.994.218-15, residente nesta Capital, doravante denominado
simplesmente LOCADOR, e de outro lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - DIRETÓRIO
NACIONAL, Inscrito no CNPJ sob o n9 01.248.36210001-69 com domicílio à Rua Jacofer, n. 615,
Bairro do Limão, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, têm entre si justa—e
contratada a presente locação, que se rege pela Lei 8.245 de 09112109, e Lei 12.11v de
20/01110 pelas condições seguintes:

1- OBJETO
A presente locação, para fins corneris, tem por objeto o imóvel de propriedade do
LOCADOR, localizado à Avenida Santo Amaro, n. 5828, Bairro de Santo Amaro, nesta Capital.

2- PRAZO
O prazo de locação é de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 12 agosto de 2013 e
a terminar em 12 de agosto de 2015.
3-VALOR
O aluguel mensal será de R$ 3.000,00 (três mil reais), para os doze primeiros meses de
aluguel, e a partir do décimo terceiro mês reajustável pelo IGPM . Em caso de aumento do
prazo de locação será cobrado sobre os maiores índices e pelo menor prazo determinado pelo
Governo Federal.
§ 12 - O aluguel será pago pontualmente até o dia 12 (doze) de cada mês subséqüente ao
vencido, através de deposito bancário - banco Santander, agência 0204 - Pamplona; conta
corrente 92004488-7 em nome de Marielia Quaglia Battaglia ou onde este indicar, mediante
recibo passado pelo mesmo, ou seu rE;rê.2ntante legal. O recebimento de alugueres ou
encargos em atraso sem cobrança de multa consistirá em mera liberalidade, não
caracterizando novação nem autorizando seja invocado o princípio contido no art. 1503, 1, do
Código Civil.

§ 22 - O não pagamento do aluguel e/ou encargos constitui ao LOCATÁRIO em mora
independentemente de qualquer formalidade. Afora o ajuizamento imediato da ação de
despejo por falta de pagamento. O aluguel e encargos pagos após o vencimento, sem prejuízo
de outras sanções previstas neste contrato, serão acrescidos de:
1 - multa de 2% (dois por cento);
2- juros del% (um por cento) aomês;
)
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3 - encargos de cobrança extrajudicial, tais como: notificações, despesas de correio, condução,
etc..
4—Encargos
Sem prejuízo do pagamento do aluguel pactuado no presente, correrão por conta
exclusiva do Locatário, o Partido Trabalhista Nacional - Diretório Nacional, o pagamento do
IPTU, LUZ e ÁGUA, bem como do prêmio correspondente ao seguro contra incêndio do imóvel,
anualmente, conforme avaliação do valor de mercado apurado pela seguradora.
Parágrafo único - O seguro contra incêndio a que se refere a cláusula deste parágrafo d( ffiW 1
F1
ser contratado pelo Locatário com seguradora de reconhecida idoneidade e ser reno,ado 60b
periodicamente de forma que a cobertura se estenda por todo o prazo contratual.
5- Sublocação
O LOCATÁRIO poderá sublocar ou emprestar, total ou parcialmente, o imóvel objeto
da presente locação, ou ainda, ceder o presente contrato, salvo com prévio e expresso
consentimento do LOCADOR - comunicando com 30 dias de antecedência.
6- Obrigações do Locatário
O Locatário declara receber o imóvel em bom estado de conservação e com pintura
nova, obrigando-se a:
a) - Mantê-lo em adequado estado de higiene, conservação e limpeza, para assim o restituir,
completamente livre e desocupado de pessoas e coisas, quando finda ou rescindida a locação;
b) - efetuar todas as obras e/ou reparos de que ele necessite ou venha a necessitar,
excetuando-se os que digam respeito à estrutura do imóvel e os que se façam necessários em
decorrência de exigência legal, presente ou futura.
c) - Conservá-lo e restituí-lo no estado compatível com o que ora recebe, quando finda ou
rescindida a locação, sem danos e com pintura nova, não lhe assistindo direito a pagamento ou
indenização alguma pelas despesas que porventura vier a fazer para mantê-lo e restituí-]o
nesse estado. Todo material a ser empregado para o bom cumprimento desta cláusula deverá
ser da mesma qualidade, tipo e medida do existente no imóvel.
d) - Facultar ao LOCADOR, ou seu represent-,nte legal, o direito de vistoriar o imóvel quando
assim entender conveniente, mediante aviso' prévio de oito (8) dias.
7- Benfeitorias
Todas e quaisquer benfeitorias feitas no imóvel, sejam de que natureza forem, ficarão,
desde logo, incorporadas ao imóvel, sem ter o Locatário direito a qualquer indenização,
pagamento ou retenção, seja a que título for.
8- Alienação do Imóvel
J

No caso de venda, promessa de venda ou cessão de direitos, o LOCADOR deverá dar
conhecimento do negócio ao Locatário, por escrito, a fim de que este possa exercer o seu
direito de preferência.
Parágrafo único - Desejando o LOCADOR vender o imóvel, objeto deste contrato, será o
Locatário obrigado a permitir a visita do e'.' ïtuais pretendentes à compra, desde que o faça
em horário previamente combinado e sem prejuízo das atividades normais do Locatário, até
concretização efetiva do negócio.
9- Reforma do Imóvel
O Locatário não poderá fazer qualquer reforma, adaptação ou modificação no i nóvel 601
objeto desta locação, excetuadas as previstas na cláusula sétima, sem o consentimeril o por
escrito do LOCADOR.
10-Avisos
O Locatário se compromete e se obriga a fazer chegar às mãos do LOCADOR quaisquer
avisos quer digam respeito ao imóvel, sob pena de, não o fazendo em tempo hábil, responder
por perdas e danos a que der causa, em virtude de sua omissão, salvo se o Locatário já os tiver
recebido com os prazos respectivos vencidos.
11- Desapropriação
Em caso de desapropriação do irnóv&, o presente contrato de locação será rescindido
de pleno direito, não cabendo ao LOCAC4.)F, em hipótese alguma, ressarcir qualquer prejuízo
que o Locatário vier a sofrer, ressalvado ao mesmo, tão somente, a faculdade de haver do
Poder Expropriante a indenização que porventura tiver direito.
12- Rescisão
Na hipótese de incêndio ou acidente que obrigue a reconstrução do imóvel, operar-seá, automaticamente, a rescisão deste contrato, não assistindo o Locatário nem ao LOCADOR
direito a qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.
Parágrafo único - Verificando-se a hipótese desta cláusula não serão cobrados os alugueres
vincendos do Locatário.
O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, a qualquer momento, pelas Partes,
e sem a incidência de qualquer ônus ou multa, mediante aviso prévio à outra Parte, por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
13- Intimação do Poder Público

Nenhuma intima ç ão do Poder F'bi será motivo para que se opere a rescisão do
presente contrato, salvo prévia vistoria judicial que apure a imprestabilidad?im6vel para os
fins a que se destina.
14-Multa

/iií\

-

Fica estipulada a multa no valor equivalente a 3 (três) alugueres vigentes na ocasião,
na qual incorrerá a parte que infringir o presente contrato, em qualquer das suas cláusulas e
condições, inclusive
pela rescisão antecipada e voluntária da locação, à exceção da Cláusula
2a " do presente contrato, reservada à parte inocente a considerar, simultaneamente,
rescindida a locação, i
ndependentemente de qualquer aviso ou notificação - RETIRAR.

15— Fiador
José Masci de Abreu, casado, briIço, industrial,
p ortador da cédula de identidade
de n. 2.648.605-SSP/S p
e CPF de n. 183.729.88820, e sua esposa Maria Cristina Hellmei
Abreu, casada, brasileira, industrial, portadora
da cédula de identidade de n. 6.076482.SSP/SP e CPF de n. 687.116.208-97 dão
dao em garantia do presente aluguel, um terreno de 1 â"irma
retangular, situado no município de Registro/SP sob matricula de numero 31177. Ate a e
do imóvel os fiadores são os responsáveis pela garantia do aluguel.

16- Foro
Com expressa renúncia de q
ualquer outro, por mais especial que seja, fica eleito o
Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para se resolverem
q uaisquer dúvidas ou
questões oriundas deste contrato.
Parágrafo único - Em caso de ser necessário o ajuizamento de ação para fazer valer o presente
contrato, LOCADOR e Locatário Concordam em utilizar tanto na notificação
premonitória
quanto na citação, desde que com aviso de r
ecebimento, ou ainda por meio de emaji.
Na hipótese de p rocedimento judicial, a .
ie vencida p agará além de multa contratual, as
custas do processo e os honorários advocat(cjos da parte vencedora

17— Carência
LOCADOR

concede ao LOCATÁRIO um prazo de dois meses de carência para a feitura
de obras na casa ( refer
entes:elétrica, hidráulica, alvenaria e pintura), na qual a partir de agora
fica sobre a inteira re sp
onsabilidade do Locatário, inclusive tendo que entregar o imóvel em
perfeitas condições de uso e habitabilidade e conservado.

18- Disposlçs Finais
Obrigam-se as partes por si, seus herdeiros ou sucessores, pelo fiel cumprimento de
todas as cláusulas e condições do presente contrato.
Locatário e Fiadores respondem civil e c r
iminalmente pelas informações e assinaturas
aposta neste contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato, em duas vias
de igual teor e forma, para que produza um só efeito, na es ça das t temunhas abaixo,
que também oassin a m.

h^ <.,

São Paulo, 12 de agosto de 2013.
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Testemunha 2

Nome:
CPF:

O

A33D051443263191020
0510912014 14:51:12

Ei1
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2014
119301193

-

BANCO

DO

BRASIL

-

14:51:06
0003

COMPROVANTE DE PAGAS4ENT0 DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL.
CONTA
AGENCIA: 1193-2

1RM
9 jP0t04 UiTopX

21.810-3

604

BANCO DO BRASIL
721004699991892617^70000131730
60660972287210046999918926.770000131730
001925076066097228
0192507
90.501
NR. DOCUMENTO
25076660972
NOSSO NUMERO
00250766
CONVENIO
ANTONIO P P DO VALLE
2872/00469999
AGENCIA/COO. CEDENTE
05/09/2014
DATA DE VENCIMENTO
05/09/2014
DATA DO PAGAMENTO
1.317,30
VALOR DO DOCUMENTO
DESCONTO/ABATIMENTO
1.86,10
VALOR COBRADO
2.603.6FB.7AC.E7705

NR.AUTENTICACAO

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

0510912014 14:27:00
0510912014 14:51:12

[ bb.com.br]
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51912014

A33K051357132411012

Pagamentos com código de barras

Cliente
opçãopara pagamento
Agência
Conta corrente

05/09/2014142700

Débito em conta corrente
1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Descjabatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado

BANCO DO BRASIL S.A.
00192.50760 66097.228721 00469.9991892 61770000131730
05/09/2014
1.317,30
131,20
0,00
0,00
Ft
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Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas
- --------

üjjiáno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.
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ANffOMODO VALE
V*1* SR1VS ASSIS cI-IATEAUBRJAND SALA 423
SR1VS- ASA SUL - 70340-000 BRASLIA-DF
antoniodovalle@antoniodovalle.cOrYtbr - w w w .antoniodovalle.cornbr
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL
Período- 06/08/2014 a 05/09/2014
LANÇAMBITOS:

1495 Série: 17/24

CONTRATO: 00075101
Locatário:

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

N°60972

1312,00 O
1,30 O

05/09 Aluguel de 06/08/2014 a 05/09/2014
28108 Compensação Bancária Déb. Diversos

SRTVS 701 BLOCO 1 SALA 422 - Asa Sul
ASSIS CHATEAUBRIAND - 70340-000 Brasília-DF

Período do Contrato: O6/04/2O13 a 05/04/2014
Próximo Reajuste: 06/04/2015
LOCADOft PEDRO PEREIRA LOUREIRO
447.578.757-20

OBJETODALOCAÇÃO: Sala IConi.Comercial ATÉ

05/09/14 CONCEDER R$ 131,20 DESC. PONT.
APÓS 05/09/14 COBRAR R$ 131,20 DE MULTA

SRTVS 701 BLOCO L TORRE 1 SALA 422
CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CI1ATEAUBRIANO

606
1

iisuiiÃPEcIAL:

1
1.317,30

TOTAL
6(a). CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO.
(a). CAIXA, NÃO È PERMITIDA ACONCESSÃO DE DESCONTOS.
Nosso Número:
25076660972-2
Agência/Código do Cedente:
02872-X/00469999-8

Recibo do sacado

1
Laad de Paaseeta
Cadente

001-9 1 00192 50760 66097.22872100«9.999189 2 61770000131730

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Ag6nda/Código da Cadente

AN'roNIO P P DO VALLE - 00.712.87710001-05

Ditado Doasmanta #1 da Da1menta
00075/01
28/08/2014
Ealldde da Ma.de
CMI,a
Una da Cenas

18

1

sepóda 1 Aoelte Da da Praoeseanenta
28/08/2014
la
014
l/dar
Qu.,tldade

1(c) V~ da Daojn.ssta

Real

2(-)D

InnJçõas
AT 05/09/14 CONCEDER es 131,20 DESC. PONT.
APSS 05/09/04 COBRAS R$ 131,20 DE MULTA

02872-x/00469999-8
25076660972-2

Nassa NúmO

/Abhnanta$

1.317,30
)..

1

3((OutrDadaç6.c
4(e)

Mara/Mefts

$ (') Outros
55(a). CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS IRDES) DIAS DO VENCIMENTO.
Sr)a(. CAIXA, NÃO É PERMÍIIOAA CONCESSÃO DE DESCONTOS.
sa PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 01.248.36210001-69

dadmoa

a).) l/dar Cabrada

.

1

e

e

SRTVS 701 BLOCO 1 SALA 422 - Asa Sul
ASSIS CHATEAXJBRIABD - 70340-000 - Brasília-DF

II I OH 11H 1111111111 1 ll OH if U II UI 100 O

1111H I 111101 II 1 I 1111

Ficha de Compensação

Aulomaç$o Microhause Informática - w.mhouse.com.br - 08:38:43 0210912014
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Antonio do Vaile
Empreendimentos Imobiliários
Chateaubriafld Torre - Salas 4231425
flal Assis
DF Creci 3-3384 —8' Regi8O/Df
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CONTRATO DE LOCAÇÃO

N.° 00075101

PEDRO PEREIRA LOUREIRO
447.578.75720
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.36210001-69
SRTVS 701 ED. ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1
ASA SUL BRASILIA - DF
12 (DOZE) MESES
VIGÊNCIA:
0610412013
INICIO:
05104/2014 (Hum mil, duzentos e vinte e dois Reais e vinte e
TÉRMINO
1.222,22
VALOR DO ALUGUEL: R$
dois Centavos)
LOCADOR (A): PEDRO PEREIRA LOUREIRO,
Entre partes, na qualidade de
e
N0 447.578.75720, residente
pela firma
brasileiro, casado, advogado, portador
(a)
do
CPF
(a)
(s)
DF., neste ato, devidameflte representado
domiciliado
(a)
em
Brasa
comercial, ANTONIO P. P. DO VALLE - "ANTONIO DO VALLE EMPREENDIMENTOS
com sede nesta capital federal à SRTS - Setor de Rádio e Televisão Sul IMOBILIÁRIOS",
Av. W/3 Sul, Quadra 701, Conjunto L, Edifício Centro Empresarial Assis hateaUbrjafld,
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.712.87710001 -05 e no CF/DF sob
423/425,
61
e registrada no CRECI sob o a. j-3384 da 8a.
Região, sua
Torre 01, salas
LOCATÁRIO
(A):
07.333.5331001
e na qualidade de
o a.
poderes gerais de administração
procuradora
com
PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL, inscrito no CNPJ sob N.° 01.248.3621000149, com
sede em Brasília, DF., neste ato representado por JOSE MASCI2.648.6052
DE ABREU, brasileiro,
5PlSP e do
empresário, portador(a) da carteira de identidade
n°
115 em São
RUA ALVES PONTUAL,
à
casado,
têm entre si justo e
CPF N° 183.729.888.20, residente e domiciliado(a)
5 e3488-9410,
a presente locação mediante
Paulo, SP., CEP: 04722-000, FONE(S): (011)99120626
contratado, por este instrumento
na melhor
forma,
enumeradas, particular
discriminadas e
e estipuladas,
e, disposições
e
condições
a
seguir
as
cláusulas
legais
pertinentes, que voluntariamente aceitam e outorgam:

LOCADOR (A):
CPF.:
LOCATÁRIO (A):
CNPJ.:
IMÓVEL

à SRTVS 701 ED.
1- DO IMÓVEL:
p!eflte contrato é constituido pelo imóvel sito
AhLlA
DF., que o
,kSA SUL,nserVaÇ0, funcionalidade,
O bjtc dc
ASSIS cHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA
portas, janelas,
LOCATÁRIO (A) confessa receber em perfeito estado de
e limpeza, com os aparelhos
sanitários,
iluminação,
lhos, pintura, forros, telhados, vidraças,
habitabilidad e
fechaduras, chaves, maçanetas trincos, assoae demais acessórios em perfeitas condições
embOÇOS
conservá-lo
e restitui-lo no termo
mármores, pias,
ralos,
encanamentos,
ento
e nserlaÇã0
obrigando-se a assim,tuSUl 13a.
de funcionam
examinou prévia
/
legal do presente contrato, naOconformidade
do disposto(A)
na declara que
(A) LOCATÁRIO
visitou
e
LAUDO
DE
VlSTORWJ
PARÁGRAFO ÚNICO.
atentamenteo imóvel tocado e declarapelas
que se
encontra
o parte integrante d'Sta)(\
partes
e queconforme
fica fazendo
\\
INVENTÁRIO
DO IMÓVEL
assinado
cláusula , reconhecido
e aceito
pelas partes e que passa a fazer parte integrante d

4
do

ntonio
'iie

Antonio do Valie
Empreendimentos Imobiliários

4231425
SRIVS 0..701 - Centro Empresarial Assis Chateaubriafld - Torre 1 - Salas
Região/DF
Fone; (61) 3323-3999 - CEP 70340-000 - Brasília - D1 Cr«! 3-3384 — Se
Home page;
DesCe 1983
E-mail;
Aluguel e Venda

contrato como se transcrito nele fosse, no qual se faz expressa referência aos eventuais
defeitos existentes, o (a) LOCATÁRIO (A) aceita-os, obriga-se, a partir dai, a zelar pelo que
nele contiver e fazer de imediato, e por sua conta, todas as reparações dos estragos feitos no
curso da locação, de modo especial as decorrentes de entupimentos e obstruções na rede de
»idø3 Ei
esgoto e água pluvial, para assim restituí-lo ao LOCADOR (A), quando findo ou res
que608
este contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitori

tenham sido feitas com autorização, assumindo juntamente com seus FIADO ES, a
responsabilidade de devolver tempestiva e corretamente o imóvel objeto docf
contrato, tal qual o consignado no aludido Laudo.

-DO PRAZO:
12 (DOZE) meses consecutivos a contar do dia
a) O prazo de locação do imóvel é de
06104/2013 e a findar de pleno direito em 0510412014, quando o (a) LOCATÁRIO (A)
deverá, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial,
inclusive sob pena de possível ordem liminar de despejo, restituir ao LOCADOR (A) o
imóvel, no mesmo estado de conservação, habitabilidade e funcionalidade em que o
recebeu.
Caso eventualmente o (a) LOCATÁRIO (A) continue no imóvel locado, após o término do
b)
prazo contratual, subsistirão as condições, ora ajustadas, com as ressalvas de lei.
Se, no curso do contrato de locação, celebrarem as partes qualquer acordo para majorar
c)
o aluguel acima dos índices oficiais e/ou contratuais, não ficará o (a) LOCADOR (A)
inibido de ajuizar a ação revisioaal, nos prazos da lei, salvo se tal acordo tiver sido hábil
para ajustar o aluguel ao nível do mercado, o que deverá ficar ali expressamente
consignado.
Na hipótese de ocorrer a prorrogação desta locação, o aluguel mensal será contratado
d)
em novos valores mediante novo contrato com fixação de preço, condições e prazo,
tomando-se por base os preços do mercado Imobiliário ou aquele que as partes
convencionarem.
Antes do vencimento do prazo ajustado na letra "a desta cláusula não poderá o (a)
e) LOCADOR (A) retomar o imóvel salvo se motivado por infração contratual do (a)
LOCATÁRIO (A). No caso de devolução do imóvel ao LOCADOR (A) antes do prazo, o
Estando o
(a) LOCATÁRIO (A) pagará a MULTA prevista na CLAUSULA SÉTIMA.
ISENTO
o (a)
somente ficará
contrato vigente por tempo INDETERMINADO,
LOCATÁRIO (A) do pagamento da MULTA contratual se avisar ao LOCADOR (A), POR
ESCRITO, com antecedência mínima de 30 (TRINTA) dias.

3-DO ALUGUEL:

O aluguel mensal livremente convencionado, nesta data é de

R$ 1.222,22 (Hum\

mil, duzentos e vinte e dois Reais e vinte e dois Centavos).

aluguel vence no dia 0510512013, vencendo-Se os
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O primeiro
de
cada
mês e deverá ser pago pontualmente pelo(a)(s) \
'subseqüentes no dia 05 (CINCO)
LOCATÁRIO(A)(S) em qualquer agência bancária, através de "boleto bancário" emitido PEI4
CUSTO PARA EMISSÃO, O(A)$
jJ
ADMINISTRADORA, SEM QUALQUER
da COMPENSAÇÃO BANCR!,
custos
com
os
LOCATARIO(A)(AS) arcará(ãO)
COBRADA PELO BANCO, que nesta data é fixada em R$ 5,30 (CINCO REAIS E T1N
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CENTAVOS), sujeita a alterações pelo Banco do Brasil. O LOCATÁRIO(A) gozará de um
DESCONTO POR PONTUALIDADE de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor do aluguel
mensal, desde que pague até a data de cada vencimento.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Caso o(a) LOCATÁRIO(a) não receba o BOLETO1C
pagamento do aluguel, com antecedência mínima de 10 (Dez) dias antes do vencimer to , o 609
mesmo(a) se obriga e se compromete a procurar a sede da ADMINISTRADORA, sito
SRTS-Setor de Rádio e Televisão Sul, Plano Piloto Asa Sul, Centro, Avenida W/ sul,
Quadra 701, Conjunto L, Edifício Centro Empresarial Assis Chateaubriafld, Torre 1, Salas
31425, Brasllia-DF., no horário bancário, solicitando a SEGUNDA VIA DO BOLETO para
no Banco , sem qualquer ônus adicional , desde que não ultrapasse a data do
*game nto
vencimento.
PARÁGRAFO TERCEIRO. É terminantemente vedado de pleno direiro, considerando
nulo ou inexistente, o pagamento de aluguéis e encargos realizados pelo LOCATÁRIO(A)
através de ordens de crédito ou de pagamento, remessa de cheques ou valores, depositados
OU ADMINISTRADORA, bem como por quaisquer
diretamente em conta do LOCADOR
outros meios que não sejam, exatamente, aqueles pactuados neste contrato (Cláusula
Terceira).
PARÁGRAFO QUARTO. Em caso de mora do(a) LOCATÁRIO(A) quanto ao pagamento
do aluguel e encargos locatícios, qualquer que seja o atraso, o débito será acrescido de
sobre o seu valor total, acrescidos de juros
multa moratória de 10% (Dez por cento)
1%(UM POR CENTO) ao mês, contados dia a dia , acrescidos ainda de
moratórias
de
correção monetária calculada pelos mesmos índices de reajuste, previstos nesta cláusula,
sobre o valor do débito se
além de honorários advocatíCios de 20%( VINTE POR CENTO) se judicial.
--'ministratiVa a cobrança e também de 20% (VINTE POR CENTO)
Decorrido o prazo de 10 (Dez) dias do vencimento , será o
PARÁGRAFO QUINTO.
débito
AUTOMATICAMENTE e sem aviso prévio, encaminhado ao ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA QUE REPRESENTA A ADMINISTRADORA para cobrança amigável ou
judicial. Fica desde já estabelecido, que ao caso cobrança amigável, serão devidos
sobre o montante devido, contudo, se
honorários advocatíCiOS de 20% (VINTE POR CENTO)
necessário o procedimento judicial, os honorários serão de 20% (VINTE POR CENTO) sobre
sobre o valor da causa corrigido.,
o valor atualizado do débito e/ou 20% (VINTE POR CENTO)
flspeJo.
suoortando
ainda o(a) LOCATÁRIO(A), o\
moriíâmGt,c caco de Aç'
pagamento das custas do processo.
PARÁGRAFO SEXTO. O não cumprimento das obrigações pecuniárias expressas neste
contrato pelo(a) LOCATARIO(A) e seus FIADORES faculta ao LOCADOR(A) a inclusão dos
CADASTRO DE DEVEDORES DO SERVIÇO DE PROTEÇ0\
seus respectivos nomes
no
ou entidade com finalidade semelhante. Caberá aos devedore';S
AO CREDITO-SPC
cancelamento da inscrição,bem como o pagamento de todas as despesas que reste Mil
decorrerem, que se dára somente após a quitação integral dos débitos existentes.
l acima pactuado será reju ,taøO.
O
aluguel
mensa
PARÁGRAFO SÉTIMO.
3\
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automaticamente na periodicidade mínimo determinada pela legislação vigente, aplicando-se
fornecido pela FGV
o índice fixado pelo IGP-M (índice geral de preços mercado)
IGP(lndíCe geral de preços) também
(Fundação Getúlio Vargas) ou, em sua falta, pelo
não sendo este calculado ou na
Vargas) ou, também
fornecida pela FGV (Fundação Getúlio Governo
ou
ainda
em sua falta, por quiuiF
Federal
sua falta pelo maior índice fixado pelo
ç dos
que reflita a varia
índice de preços, oficial ou não, a escolha da ADMINISTRADORA,
preços do reajuste.
PARAGRAFO OITAVO. Se em virtude de lei subsequente , vier a ser admitida a
rreção, do valor do aluguel em periodicidade inferior a prevista na legislação vigente, à
....oca de sua celebração, concordam as partes, desde já, e em caráter irrevogável, que a
correção do aluguel e o seu indexador passará automaticamente a ser feita no menor prazo
que for permitido pela lei posterior.
terá direito de reter o pagamento do
PARAGRAFO NONO. O (A) LOCATÁRIO(A) flO
aluguel ou de quaisquer outras quantias devidas ao LOCADOR(A), sob a alegação de não
terem sidos atendidas exigências porventura solicitadas.
4- DOS IMPOSTOS, TAXAS, SEGURO E ENCARGOS DIVERSOS:

Além do aluguel mensal, o (a) LOCATÁRIO (A) pagará todos os impostos
Municipais (IPTU), taxas de água e esgoto, taxa de limpeza pública, luz e telefone, cotas de
condomínios, e demais encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cujas
contas deverão ser liquidadas até a data do vencimento em que forem apresentadas pelos
respectivos credores, devendo os comprovantes de pagamento ser exibidos à
ADMINISTRADORA mensalmente, na data do vencimento
do aluguel e sempre que
50 e 59 da Lei n° 8.245191, com as
solicitados, sob pena de despejo, nos termos dos arts.
eraçõeS introduzidas pela Lei n° 12.11212009, além de execução judicial, sob constrição
.trimonial, nos termos do art. 585, II, do Código de Processo Civil.
O (A) LOCATÁRIO (A) será responsável pelas despesas e
PARÁGRAFO PRIMEIRO.
multas decorrentes de eventuais retenções dos avisos de impostos, taxas e outros acima
mencionados, que já incidem ou venham a incidir sobre o imóvel objeto da presente locação.
Obriga-Se o (a) LOCATÁRIO (A) a entregar na sede da ADMINISTRADORA em tempo hábílK
a , dirigida ao LOCADOR (A) ou a sua ADMlSTRAD0RA,
toda
e
qualquer
correspondênci
assim como, as cópias das atas e as convocações de Assembléias do Condomínio, ainda
hipótese de serem os impostos1 taxas e
drgdac.
lu
que as mesmas tenflam lhe LOCADOR
(A), porque não o tenha feito o ( ) LO CATARO (A)
L
demais
encargos
pagos
pelo
nos prazos devidos, serão os respectivos valores, reembolsados por este, com o acréscimo
da multa de 10% (deis por cento), juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês e da
correção monetária.
comércio ou habitação em prédio constituído y
PARÁGRAFO SEGUNDO. No caso de
unidades autônomas, do mesmo LOCADOR (A) inexistindO condomínio registrado, fica
LOCATÁRIO (A) obrigado ao pagamento proporcional dos impostos, taxas de água e esgo9\ \\i
taxas de energia elétrica e limpeza, seguro e demais taxas e encargos verificados Øony
orcional à sua área de ocupação.
manutenção do imóvel, prop

o

PARÁGRAFO TERCEIRO. O (A) LOCATÁRIO (A) obriga-se a pagar durante 0 ,PraZ \\
Contra Incêndio do imóvel loctd'O cuja4
da locação e prorrogações Apólice de Seguro
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cobertura é de 80 (oitenta) vezes o valor do aluguei. Neste ato o (a) LOCATÁRIO (A)
autoriza a Administradora a providenciar a contratação do seguro e o pagamento do
Apólice, tendo como estipulante a ANTONIO DO VALLE
Bilhete OU
pagamento do prêmio será exigido junto com oOFs
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. O
pagamento do primeiro aluguei, cujo valor é de 23% (vinte e três por cento) do
O vaÕ
Suro 611
8.245/91)
aluguel, pago de uma única vez por ano. (Artigo 22, inciso VIII, Lei
deverá ser renovado anualmente, até 15 (quinze) dias antes do vencimento de cada
período.
Em caso de sinistro o estipulante receberá o valor liberado
PARÁGRAFO QUARTO.
roporcioflaI ao sinistro e mandará efetuar os reparos, isentando o (a) LOCATÁRIO (A) de
uaiquer responsabilidade desde a vistoria do imóvel pela Seguradora até a finalização dos
' reparos do sinistro constatado.O não pagas encargos sob responsabilidade do (a)
mento do
PARÁGRAFO QUINTO.
à propositura de ação de despejo
seguro
dará ensejo
LOCATÁRIO (A), inclusive IPTU/TLP e
90, II e III, da Lei n° 8.245/91 c/c art.
50 e
por infringêflCia de contrato, nos termos dos arts.
59, IX, do mesmo diploma legal, sujeitando-Se o (a) LOCATÁRIO (A), ainda, ao pagamento
independentemente do tempo decorrido deste
CLAUSULA
SÉTIMA,
prevista
na
MULTA
da
PARÁGRAFO PRIMEIRO DESTA CLÁUSULA'
contrato,
sem
prejuízo
do
disposto
no
PARAGRAFO SEXTO. O(A) LOCATARIO(A) fica obrigado(a) a provídeflCiar, neste
se compromete a providenciar o respectivo
ato, a ligação de água e luz em seu nome e
desligamento na rescisão do contrato de locação.
S. DO USO DO IMÓVEL E SUA DESTINAÇÃO: uso COMERCIAL DO(A) LOCATÁRIO(A)
O imóvel destina-se exclusivamente ao
sendo proibido ao LOCATÁRIO
LITICO,DE
PARA O RAMO DE ESCRITORIO
PARTIDO PO
(A)sublocá-lo, cedê-lo ou emprestá-lo, no todo ou em parte, seja a que título for, sem prévia
uência por escrito do LOCADOR (A) ou da ADMINISTRADORA na qualidade de sua
- . ..presentaflte legal. Se, entretanto, o (a) LOCATÁRIO (A) notificar o (a) LOCADOR (A) ou
sua ADMINISTRADORA da ocorrência de uma das hipóteses previstas nesta cláusula, fica
desde já ciente de que o eventual silêncio ou inércia do LOCADOR (A) ou de sua
A , não traduzirá consentimento tácito. A ocupação do imóvel por pessoa
ADMINISTRADOR
não referida neste contrato ou a permanência de qualquer pessoa, a partir do momento em
que o (a) LOCATÁRIO (A) deixar de usá-lo, caracterizará infração contratual que acarretar
a rescisão da locação em qualquer época de sua vigência, sem prejuízo da aplicação da\\
deste contrato.
tr9nsmite-Se aos herdeiros.
MULTA pievta CLALISULA SÊTIMA
a) Em caso de morte do (a) LOCADO( (A), aocçC
igações, u
,\
Morrendo o (a) LOCATÁRIO (A), ficarão sub-rogados nos seus direitos e obr
cônjuge sobrevivente ou o (a) companheiro (a) e, sucessivamente, os herdeiros, desde que
residentes no imóvel. Em caso de separação judicial ou de fato, divórcio ou dissolução da
ente com o cônjuge ou companheiro que
união estável, a locação prosseguirá
automaticam
, o(s)
sobrevivente(s) ou o
permanecer no imóvel. Em qualquer das hipóteses acima
cônjuge/comPanh0(a) - que permanecer do imóvel - deverá comunicar imediatamente, por
escrito, a subrogaÇã0, mediante Carta com AR, ao(a) LOCADOR(A)
e/ouS)
J
ADMINISTRAD°RA, bem como ao(s) FIADOR(ES). Neste caso, o(a)(s) LOC ADOR(A)(E
terá(ão) direito de exigir novas garantias de cumprimento do contrato, na,6rr° art. 37 da
Lei n.° 8.245/91.
5
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Se o (a) LOCATÁRIO (A) for pessoa jurídica e o imóvel destinar-Se ao uso de seus
b)
titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados, a locação será considerada
NÃO RESIDENCIAL (artigo 55, Lei 8.245191).
Para a locação deste imóvel não foi cobrado luvas e por este motivo a cessãosedo nto
c)
comercial pelo (a) LOCATÁRIO (A), constituirá infração contratual, mesmo que
ten
o
transferência de cotas de seus atuais detores
a terceiros.
Deverão ser obedecidas pelo LOCATÁRIO (A) as posturas urbanas e as da conv nçã
d)
do condomínio.
imóvel não poderá ser utilizado para fins diversos do citado no "Caput"OS
desta
bons
C) O
usula, nem poderá o seu uso, sob pena de despejo, comprometer a moralidade,
costumes, o sossego dos vizinhos ou a ordem pública.
Sob pena de responsabilidade civil do (a) LOCATÁRIO (A) deverão ser imediatamente
f)
levados
ao conhecimento da ADMINISTRADORA, quaisquer papéis ou documentos
entregues aos seus cuidados ou de seus prepostOS desde que se refiram aos interesses

612

diretos do LOCADOR (A) ou do imóvel.
Cumpre ao LOCATÁRIO (A) fazer imediata comunicação à ADMINISTRADORA por
ra ou nas instalações do imóvel.
g)
escrito, sempre que ocorrer qualquer avaria grave na estrutura
Não obstante a feitura do seguro contra incêndio, ao LOCATÁRIO (A) é vedado no imóvel
depositar artigos ou materiais inflamáveis, explosivos, corrosivos ouimóvel,
de fácilsenão
deterioração.
provar caso
flO
Responderá o (a) LOCATÁRIO (A) pelo incêndio
lavrado
ação de fogo originado em outro prédioh)
de construção ou propag
ou sobre - humanas,
fortuito ou força maior, VICiO
A ocorrência de desastres desencadeados por força da natureza
taisi) como faíscas elétricas, inundações, desabamentos, abalos sísmicos, etc., ou acidentes
naturais motivados por terceiros não acarretará a responsabilidade solidária do (a)
LOCADOR (A) pelos danos materiais ou pessoais acaso surgidos, com relação às pertenças,
aos haveres e à segurança pessoal dos ocupantes do imóvel.
O (A) LOCADOR (A) não responderá em nenhum caso, por quaisquer danos que venha
j)
sofrer
o (a) LOCATÁRIO (A) em razão de derramamentos de líquidos, tais como: água de
rompimento de canos; de chuvas; de abertura de torneiras; defeitos de esgotos ou fossas
de
OU e
ainda por quaisquer danos provocados por incêndios, arrombamentos, roubos, furtos,
de força maior.
casos Inclusive
fortuitos OU
sob pena de despejo liminar, com base nas alterações introduzidas
pela Lei n°
Of sua conta exclusiva a
k)
(A) LOCATÁRIO (A) se obriga a satisfazer,
imóV,
O
12.11212009,
qualquer
exigência dos poderes públicos, em razão da atividade exercida no
por quaisquer infrações em que incorrer a ess
cfl)1lida
mpetenteS.
assumindo toda &
propósitos por inobservância das determinações cia udd

6- DAS REPARAÇÕES
E BENFEITORIAS
O (A) LOCATÁRIO
(A) deverá fazer por sua exclusiva conta, com urgência,

a)
solidez e perfeição,
todas as reparações e consertos de que o imóvel necessitar,
em especial
água e esg oto e água pluvial,
alguma
os decorrentes de entupimentos e obstruções nas redes de
bem como, reparos de conservação decorrentes de uso e, não serão em hipótese
7
indenizáveis, não assegurando o direito de retenção,
Sem prévia autorização do (a) LOCADOR (A) por escrito, não poderá ser
b)
cação estrutural no im óvel, ainda que necessária. Todaonal
as
odi i
p t
introduzida qualquer modif
benfeitorias que forem feitas, excluídas naturalmente as instalações de natureza
rpo do
e móveis e que sua remoção não deixe quaisquer vestígios na estrutura ou
\J 6
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imóvel, ficarão integradas ao mesmo sem que por elas, tenha o (a) LOCATÁRIO (A) direito a
qualquer indenização, retenção ou pagamento. A introdução de tais benfeitorias dependerá
de autorização por escrito do (a) LOCADOR (A).
CONTRATUAL:
7- DA INFRAÇÃO
A infrigência
de qualquer uma das cláusulas e condições do presente coflItO e 613
inclusive a resiliçãO do mesmo antes do término do prazo contratual, sujeita avigentes
parte inratOra
à
03(TRÊS) MESES DE ALUGUERES
à cominação de MULTA equivalente a
por via judicial sem prejuízO de outras sanções
OU
daibiveiS
infração,
cobrável
amigavelmente
e de jdenizaçãO por perdas e danos e correção monetária, havendo
faculdade
qualquerpara
que
e de
parte inocente de considerar rescindida a locaçãO, independentement
seja o tempo decorrido do presente contrato, e promover o despejo do imóvel, nos termos do
50 c/c artigo 59 e hipóteses de liminar previstas no
e
do
artigo
e
III,
incisos
II
9
artigo 0,
cornos acréscimo da Lei a 0 12.112, de 9 de dezembro de
8.245191,
o
respectivo § 1°, da Lei n
20098- DO ABANDONO
IMÓVEL:- se o imóvel de qualquer eventualidade decorrente da
A fim de DO
resguardar
ausência do morador, e no intuito de defender-Se a sua integridade contra possíveis
esbulhos, invasões ou depredações, fica o (a) LOCADOR (A), expressamente autorizado a
e de qualquer procedimento judicial prévio ainda que seja
ocupar
o
imóvel
independentement
necessário o emprego de força para arrombá-lo desde que fique suficientemente
comprovado o abandono e a ausência habitual do (a) LOCATÁRIO (A), ou após
vencido
TÊRMO
DOo
segundo mês sem pagamento dos alugueres vencidos.
Neste
caso
o
será substituído por uma DECLARAÇÃO DE IMISSÃO DE
RECEBIMENTO
DO
IMOVEL
firmado pelo (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADO e por 02 ( duas )
POSSE,
stemunhas.
9- DA RESCISÃO CONTRATUAL:
e. %\
O presente contrato poderá ser rescindido:
Em qualquer tempo, desde que haja recíproca anuência das partes amigavelment
\.
a) Pelo término do respectivo prazo constante da cláusula segunda.
b)Pelo descumPrimento de qualquer das cláusulas deste instrumento particular.
c) Pela ocorrência de qualquer sinistro que afete a segurança ou a integridade do imóvel,
d)
de ua desaprOpriação.
bem como a hipótese evtU! No
dc iAveI locado, ficará o (a)
caso
de
desaprOPria
.
PARÁGRAFO
LOCADOR
(A)PRIMEIRO
desobrigado de todas as cláusulas deste contrato, reuu;c
LOCATÁRIO (A) tão somente a faculdade de haver do poder desaprOPriante, a jndeniZação
que porventura tiver direito.
Nenhuma intimação da Saúde Pública será motivo para o (a)
sO do contrato, salvo
PARÁGRAFO SEGUNDO.
ou pedir rescisão
LOCATÁRIO (A) abandonar o imóvel locado,
procedentes vistorias judiciais, que provem estar a construção ameaçada de ruína.
/-,
/

10- DA GARANTIA
FIDEJUSSORIA:
Para garantir
as obri9a9õ assumidas neste contrato, o
ser de seu interesse, dá em caução ao LOCADOR,

OS

por

ita Çã0 de
Título(s) de 5pIjA
/
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Pagamento Único, no valor nominal inicial de R$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS
REAIS) , subscrito(s) junto à SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÂO SA, neste ato, através da
Proposta sob o n° 8888.13.075168.80.6 . Ao término do prazo de vigência por
do(s)
um
Título(s), fica o LOCATÁRIO obrigado a substituir o(s) Título(s) caucionado(s) IéO
novo, que represente o seu valor de resgate garantia das obrigações assumidas
Título(s) anteri4r(eS).. 6
Contrato, na mesma proporção que
representava(m)
o(s)
a operação consignada no caput deste Artgo o
Parágrafo 1° - Para que seja viávelI,
TALIZAÇÃO SA a caução do(s) 1itulo
LOCADOR liberará junto à SUL AMÉRICA CAP
vencido(s), para resgate e emissão do(s) novo(s) Título(s). Parágrafo 2° - Deixando o
OCATARIO, por qualquer motivo, de requisitar emissão de novo(s) Título(S),
do(s) anterior(es), será considerada infração contratual, que
decorrente
do
vencimento
dará ensejo à rescisão deste Contrato. Verificando o término da locação, sem a
existência de quaisquer débitos do LOCATÁRIO para com o LOCADOR, este liberará
Título(s).
junto à SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃ O SA a caução do(s)
DAS CITAÇÕES,
NOTIFICAÇÕES
Além das formas
previstas EnoOUTRAS:
Código de Processo Civil,
(a) LOCATÁRIO(A)
DO ao procederem
a sua
sua
ADMINISTRA
expressamente autorizam o LOCADOR(A) OU
citação inicial, interpelações, intimações, notificações ou qualquer outro ato de omUnicaÇã0
aviso de recebimento (AR. VIA E.C.T. ou SEED) enviadas
m
postal
CO
processual por via
ao imóvel locado, em toda e qualquer ação judicial ou procedimento extra e
respectivament
judicial, decorrente da relação locatícia ora ajustada, especialmente as intimações referidas
OU Firma
67
n.
II
e
VII
da
lei
8.245/91,
Tratando-se
de
Pessoa
Jurídica
nos
artigos 62
n. lii e também serem feitas as citações, notificações ou intimações, por
Individual,
poderão
fac-símile (FAX).
DAS OBRIGAÇõES SUCESSÓRIAS:
As partes desde já se obrigam, por si, seus herdeiros ou sucessores ao pleno,
lável cumprimento do presente contrato, em todas as suas cláusulas, term
geral e irrenunc
e condições.
1

13- DA RESTITUIÇÃO
IMÓVEL:
O termoDO
legal
do presente contrato dar-se-á com a assinatura, pelo (a)

"TERMO DO RECEBIMENTO DO \
a)
ADM1NISTRADO,
de
um
do
LOCADO( (A,)c
LCCAT4R O (A) , após a definitiva liberação
vistas
ao
m
o
qual
deverá
ser
entregue
au
iwôVC!,
IMOVEL
", mesmo, verificado previamente o estado geral cio
imóvel pelo
cumprimento das premissas relativas ao seu uso, e desde que estejam liquidados todos os
encargos financeiros
do contrato.
quandodecorrentes
da devolução
das chaves ao final do contrato, se as mesmas forem
b)
restituídas por preposto ou portador do (a) LOCATÁRIO DE
(A),ENTREGA
fica este desde
autorizado
DE CHAVES
DO
pelo (a) LOCATÁRIO (A) a assinar o respectivo TERMO
TERMO DE LAUDO DE VISTORIA E
assim como acompanhar e assinar o
IMÓVEL,
em nome daquele.
CLAUSULA
INVENTÁRIO Caso
DO IMÓVEL
o imóvel não seja entregue conforme a(A)especificação
da
autoriza o (a) LOCADOR (A)
c)
ÚNICO, o (a) LOCATÁRIO
PRIMEIRA e seu PARÁGRAFOexecutar os consertos que se fizerem nece4ai5 como
a
8
ou sua ADMINISTRADO
•/' \,
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pintura limpeza, colocação de vidros, etc., e exigir a cobrança tão logo apresente as notas
fiscais e recibos de mão-de-Obra correspondentes, independente de coleta de preços
(a)
O de
material e mão-de-Obra. Caso o orçamento ultrapasse o valor de um aluguel,

o (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA mediante a

LOCATÁRIO
(A) autoriza
tomada
de preços
de 03 (três) firmas especiaiizadas a executar os serviços de reppPaç
que se fizerem necessárias no imóvel, ficando desde já, acertado que o não ressarcieflt0,
por parte do (a) LOCATÁRIO (A), das despesas efetuadas, autorizará a sua reseCtiVa
cobrança executiva, servindo de título hábil o recibo e notas fiscais passadas pelo exedUtafl
dos referidos
d) serviços.
No ato da devolução do imóvel o (a) LOCATÁRIO (A) deverá apresentar os
,'timos pagamentos das contas de água, luz, telefone e condomínio do último mês, além da
- certidão negativa do IPTU/TLP. Não estando, entretanto, o (a) LOCATÁRIO (A) ainda de
posse dos talões de cobrança do último mês, tomar-Se-á por base para efeito do
recebimento, a média extraída da soma dos talões dos meses anteriores, acrescidos da
correção monetária do mês.
ADMINISTRADORA poderá a qualquer tempo fazer
14- DA VISTORIA:
LOCADOR (A) ou sua

O (A)

vistoriar o imóvel por si ou por pessoa de sua confiaflÇa devidamente autorizada, desde que
IX, Artigo 23, da Lei 8.245191.
atento este ao dispositivo no InCISO

CIVIL:
15- DO ESTADO
O (a) LOCATÁRI
O (a) e o(s) FIADOR (ES) respondem, sob as penas da lei, pela
declaração de seu(s) endereço(s), bem como do estado civil acima mencionado,
a atualizar tais informações junto à ADMINISTRADORA ANTÓNIO DO
comprometendo- se
m AR, sempre que houver quaiquer alteração.
VALLE, mediante Carta ou Telegrama co
• - DA (S)OASSINATURAS:
(a) LOCATÁRIO (A) declara, sob as penas da lei ser autêntica sua assinatura,
qual firma o presente contrato.

17 - DO TELEFONE:

n0X)0000(XX instalada no imóvel é objeto deste contrato, mas
A linha telefônicapelo
(a) LOCADOR (A), sem prévio aviso, sem obrigatoriedade de

RETIRADA
redução do valor
da locação, na de atrasos de pagamentos
de taxas de
de débitos
uso junto
cmament0
a
do
a CIA TELEFÓNICA, do desligamento da linha telefônica,

Cartório, OU NA OCORRÊNCIA DA NÃO ASSINATURA DE NOVO TERMO tbCRTC
LOCATICIO. Esta cláusula fica sem efeito caso não tenha o número da linha telefônica
impresso.

E vedado ao LOCATÁRIO (A), terminantemente,

PARAGRAFO UNICO.
determinar que seja levado a débito da conta telefônica, quaisquer débitos que não os de uso

normal do aludido telefone, em especial, os anúncios publicados em listas,,telefônicas,
sujeitando-se o (a) LOCATÁRIO (A), em caso de infrigêflCi8, ver rescindidoA contrato de
locação.
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1-
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18 - DA VENDA
DO IMÓVEL:
Em caso
de venda do imóvel o (a) LOCATÁRIO (A) será notificado do Direito de
Preferência previsto na Lei do Inquilinato, através de carta com aviso de recebimento (AR ou
SEED)- Não manifestando o (a) LOCATÁRIO (A) no prazo legal de 30 (trinta) dias,Ti&
será
considerado como não interessado. Não efetuando a compra do imóvel, o (a) LOCA
(A) autoriza o (a) LOCADOR (A) ou a sua Imobiliária autorizada a mostrar o imôvL aos
futuros pretendentes deste que se faça acompanhar de Corretor Credenciado pela em4Sa.
S E CONCESSÕES:
TOLERÂNCIA
tolerâncias
ou concessões do (a) LOCADOR (A) para com o (a)
19 — DAS Quaisquer
OCATÁRIO (A), quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes
Linvocáveis por este a título de novação, perdão tácito, etc, de modo que não terão a virtude
de alterar obrigações contratuais.

1!

20—DO FORO:
Com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, fica
eleito o Foro de Brasília, DF., de fácil acesso e conveniência comum, para a solução de
quaisquer questões oriundas do presente contrato.
Estando todos de pleno acordo, justos e contratados, lavrou-se o presente
instrumept de contrato particular em 02 (duas ) vias de igual forma e teor o qual (es)
depois
de
e por
assinado pelas partes contratantes, pelo (s) fiador
lido e,andO qf-.unhas, atodo oàtopreseflte.
dua%t
Brasília, DF, 17 de abril de 2013

PEDRO PEREIRA LOUREIRO
PIp ANTONiO DO VALLE EMP. IMOB.
P1 ANTONIO PÁDUA PEREIRA DO VALLE

PARTIDO TRABAPSTA NAGIÚNAL
P1 JOSE MASCI DEBREU

Testemunhas:
EIRA GIMENES
1 - RON
RG .2J182.586 SSP1DF

2- ANTONlORO8TO LUIZ DA SILVA
RG N°: 2,140 .294 S SP1DF
lo

A33D131715609977008
1311012014 17:19:33

DOC ou TED EIetrônCO
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
33
PAMPLONA
204
920044887
179.533.338-30
MARIELLA QUAGLIA BATTAGLIA
PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
101.401
3.146,00
1411012014

PARTIDO TRAB NACIONAL

SLUFR
HLEtT

-À

saldo suficiente até ás 17n (horário de
Assegure-Se de que a conta terá
or(undoS de liberação de cheque
ec
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
pletada. Lembramos quréditos
transferência. Caso contrário a operação não será com
considerados corno saldo disponivei ás 7h (horáhO
EraSítia) do dia da
DOO são processados após esse horário, não sendo, poanto,
deositadO. proventos e
de Brasília)'
Assinada por

J4603096J0
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

1311012014 17:19.33

[bb.com.br]
13/10/20

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado
Agência
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- CF:ONPJcif, rentE

1193-2
21810-3

A33P1 31709591755010
1311012014 17:16:17

PARTIDO TRAB NACIONAL

CO SANTAN DER BAN E SPA S
PAMPLONA
204
920044887
179.533.338-30
MARIELLA QUAGLIA BAUAGLIA
PAGAMENTO
3-146.00
14/10/2014

T&1 EIFt Ekfllj
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Transação registrada como p endente por insuficiência de assinaturas.
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Usuário: J4603096J05EMA5DEABREU.

07ff2e9a41f56227b0b&c0dMe56125612661 53&codNoticia9454
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Por este Instrumento Particular de Contrato de Locação de imóvel de Uso Comercial,
de um lado, Nosvaldo Battaglia, brasileiro, casado, advogado, portador do RG n2 3.919.720 e
inscrito no CPF sob o n2 475.994.21845, residente nesta Capital, doravante denominado
NACIONAL - DIRETÓRIO
TRABALHISTA
e
de
outro
lado,
PARTIDO
simplesmente LOCADOR,
01.248.36210001-69 com domicílio à Rua jacofer, n. 615,
NACIONAL, Inscrito no CNPJ sob o n 2
têm entre si justa e
inado simplesmente LOCATÁRIO,
Bairro do Limão, doravante denom
contratada a presente locação, que se rege pela Lei 8.245 de 09112109, e Lei 12.11
20101110 pelas condições seguintes:

1-OBJETO
A presente locação, para fins corneri5, tem por objeto o imóvel de propriedade do
localizado à Avenida Santo Amaro, n. 5828, Bairro de Santo Amaro, nesta Capital.
LOCADOR,

2- PRAZO
O prazo de locação é de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 12 agosto de 2013 e
a terminar em 12 de agosto de 20153-VALOR
O aluguel mensal será de R$ 3.000,00 (três mil reais), para os doze primeiros meses de
aluguel, e a partir do décimo terceiro mês reajustável pelo IGPM . Em caso de aumento do
prazo de locação será cobrado sobre os maiores índices e pelo menor prazo determinado pelo
Governo Federal.
§ i - O aluguel será pago pontualmente até o dia 12 (doze) de cada mês subseqüente ao
vencido, através de deposito bancário - banco Santander, agência 0204 - Pamplona conta
corrente 92004488-7 em nome de Marjeila Quaglia Battaglia ou onde este indicar, medianteOU
recibo passado pelo mesmo, ou seu r€,rèLritaflte legal. O recebimento de alugueres
encargos em atraso sem cobrança de multa consistirá em mera liberalidade, não
caracterizando novação nem autorizando seja invocado o princípio contido no art. 1503, 1, do
Código Civil.

LOCATÁRIO em mora
§ 2 - O não pagamento do aluguel e/ou encargos constitui ao
independentemente de qualquer formalidade. Afora o ajuizamento imediato da ação de
despejo por falta de pagamento. O aluguel e encargos pagos após o vencimento, sem prejuízo
de outras sanções previstas neste contrato, serão acrescidos de:
1- multa de 2% (dois por cento);
2 juros de1% (um por cento) a0mês;

3 - encargos de cobrança extrajudicial, tais como: notificações, despesas de correio, condução,
etc..
4— EncargoS

do aluguel pactuado no presente, correrão por conta
Sem prejuízo do pagamento
exclusiva do Locatário, o partido Trabalhista Nacional - Diretório Nacional, o pagamento do
bem como do prêmio correspondente ao seguro contra incêndio do imóvel,
IPTU, LUZ e ÁGUA,
anualmente, conforme avaliação do valor de mercado apurado pela seguradora.
Parágrafo único - O seguro contra incêndio a que se refere a cláusula deste parágrafo deverá
ser contratado pelo Locatário com seguradora de reconhecida idoneidade e ser renovd
periodicamente de forma que a cobertura se estenda por todo o prazo contratual.

Ei
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5- SublocaçãO

poderá sublocar ou emprestar, total ou parcialmentei o imóvel objeto
O LOCATÁRIO
lvo com prévio e expresso
da presente locação, ou ainda, ceder o presente contrato, sa
comunicando com 30 dias de antecedência.
consentimento do LOCADOR 6- Obrigações do Locatário
O Locatário declara receber o imóvel em bom estado de conservação e com pintura
nova, obrigando-Se a:

assim o restituir,
do de higiene, conservação e limpeza, para
Mantê-lo
em
adequado
esta
a)
completamente livre e desocupado de pessoas e coisas, quando finda ou rescindida a locação;
- efetuar todas as obras e/ou reparos de que ele necessite ou venha a necessitar,
b)
excetuando-Se os que digam respeito à estrutura do imóvel e os que se façam necessários em
decorrência de exigência legal, presente ou futura.
e ora recebe, quando finda ou
Conservá-lo
e
restituí-lo
no
estado
compatível
com o qu
c)
rescindida a locação, sem danos e com pintura nova, não lhe assistindo direito a pagamento ou
indenização alguma pelas despesas que porventura vier a fazer para mantê-lo e restituí-10
nesse estado. Todo material a ser empregado para o bom cumprimento desta cláusula deverá
ser da mesma qualidade, tipo e medida do existente no imóvel.
seu repreSefltflte legal, o direito de vistoriar o imóvel quando
OU
ao LOCADOR,
d) - Facultar
assim entender conveniente, mediante avo prévio de oito (8) dias.
7- Benfeitoria
Todas e quaisquer benfeitorias feitas no imóvel, sejam de que natureza forem, ficarão,
desde logo, incorporadas ao imóvel, sem ter o Locatário direito a qualquer indenização,
pagamento ou retenção, seja a que título for.
8- AlienaçãO

do Imóvel
\

\_9J)

No caso de venda, promessa de venda ou cessão de direitos, o LOCADOR deverá dar
conhecimento do negócio ao Locatário, por escrito, a fim de que este possa exercer o seu
direito de preferência.
LOCADOR vender o imóvel, objeto deste contrato, será o
Parágrafo único - Desejando O
Locatário obrigado a permitir a visita do ' .çrtuais pretendentes à compra, desde que o faça
em horário previamente combinado e sem prejuízo das atividades normais do Locatário, até
concretização efetiva do negócio.
9- Reforma do Imóvel

Locatário não poderá fazer qualquer reforma, adaptação ou modificação no imèP
o
objeto desta locação, excetuadas as previstas na cláusula sétima, sem o consentimento iaor

EL
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escrito do LOCADOR.
10- Avisos

O Locatário se compromete e se obriga a fazer chegar às mãos do LOCADOR quaisquer
avisos quer digam respeito ao imóvel, sob pena de, no o fazendo em tempo hábil, responder
por perdas e danos a que der causa, em virtude de sua omissão, salvo se o Locatário já os tiver
recebido com os prazos respectivos vencidos.
11- Desapropriação

Em caso de desapropriação do irnÓve..O presente contrato de locaç ão será rescindido
)R, em hipótese alguma, ressarcir qualquer prejuízo
de pleno direito, não cabendo ao LOCAC.
que o Locatário vier a sofrer, ressalvado ao mesmo, tão somente, a faculdade de haver do
Poder Expropriante a indenização que porventura tiver direito.
12- Rescisão

Na hipótese de incêndio ou acidente que obrigue a reconstrução do imóvel, operar-Seá, automaticamente, a rescisão deste contrato, não assistindo o Locatário nem ao LOCADOR
direito a qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for.
Parágrafo único - Verificando-se a hipótese desta cláusula não serão cobrados os alugueres
vincendos do Locatário.
O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, a qualquer momento, pelas Partes,
e sem a incidência de qualquer ônus ou multa, mediante aviso prévio à outra Parte, por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
13- intimação do Poder Público

Nenhuma intimação do Poder• será motivo para que se opere a rescisão do
imóvel para os
presente contrato, salvo prévia vistoria judicial que apure a imprestabilidad 'do
fins a que se destina.
/
14-Multa

/

São Paulo, 12 de agosto de 2013.
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São Paulo, 06 de outubro de
2014

Ei

Ilmo. Sr.
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Thiago Milhim
Avenida Santo Amaro, n. 5.828

Prezado Senhor,
Tendo em vista que o contrato de locação do imóvel da
Avenida Santo Amaro., ti. 5.828 já completou 1 ano em
agosto/14 o seu aluguel a partir do mês passado passou de
3.000,00 reais para 3.146,00 reais tendo um aumento anual
de 4,89%.
Por favor, fazer o deposito no dia 12110114 fazer o deposito
de 3.146,00 + diferença de 146,00 num total de 3292,00 reais.
b do
Btta ia
1

o
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85/11/2014
119381193

- BANCO DO BRASIL -

15:05:17
0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
CONTA:
AGENCIA: 1193-2

21.810-3

BANCO DO BRASIL

624

00192507606609742872700469999189162388000141773
110.501
NR. DOCUMENTO
25076660974
NOSSO NUMERO
00250766
CONVENIO
ANTONIO P P DO VALLE
2872/00469999
AG/COD. BENEFICIARIO
05/11/2014
DATA DE VENCIMENTO
05/11/2014
TA DO PAGAMENTO
1.417,73
ALOR DO DOCUMENTO
131,20
DESCONTO/ABATIMENTO
1.286,53
VALOR COBRADO
NR.AUTENTICACAO
Assinada por

1

2.176.684.594.8ED.861
J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

0511112014 15:00:07
0511112014 15:05:17

Transação efetuada com sucesso
Transação efetuada com sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

1J
https://aapj.bb

com

[bb.com .br]

05/11/2014

Pagamentos com código de barras

Cliente
Opção para pagamento
Agência
Conta corrente

A33M051 450172150007
0511112014 15:00:07

Débito em conta corrente
1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
Desc./abatimentos
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado

BANCO DO BRASIL S.A.
00192.50760 66097.428727 00469.999189 1 62380000141773
05/11/2014
1.417,73
131,20
0,00
0,00
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Transação registrada como pendente por insuficiência de asSuiaFLiras.
Pendência número: 288066024
Usuário: J5474951 MARC IA PEREIRA CRAVO.

148d03830e8289&codMenus6125,6126,6l74&C'0i3 16819
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DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL

19/24

'iAs SOros:
CON TRATO:

do \sUc
'

ECI: CJ-3384
00.71 2877/0001-05

ANTONIO DO VALE EMPRE. IMOBILIÁRIOS
SRTVS ASSIS CHATEAUBRIAND SALA 423
SRTVS- ASA SUL 70340-000 BRASILIA DF
antoniodovaIIe@afltOfliodOV3IIec0m.br - www.antoruodovaile.com.br

Perodo:26/10/2o14

00075101

a

Locatário:

LANÇAMENTOS:

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

/11,2214
06, 10/2014 a
04,00 2.-sorO
os, :0 OrO. OrVsroOS sol r1Oa .4 Orraso v01,11/04
27,00 0orpç10 barraria LIsO. OOrcrSoS

SRTVS 701 BLOCO 1 ORLA 422 - Asa so
ASSIS CI4ATEAUBRIAND - 70340-000

05111/2014

tVencmentO

o5/lo/20.4

1312, DO
000.43
4,30

o

Oras rIra-CO
Período doContrato: 06/04/2013 a 05/04/2014
06/04/2201
Próximo Reajuste:

LOCADOR: PEDRO PEREIRA LOUREIRO
447.578.757-20
OBJETODA LOCAÇÃO: SaIa/Conj.Comercial
Si^LA 422
.,O.O L T ORRE
SRTVS 70 1
CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAOBRIRND

CLAUSULA

ATE —, ' 1,U 4
APOS

05/

1

1

1CsEOL

02200269 .4/ 131 .20 2420. OONT.
—
'.31,2 C
COEs E E

C4 El
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ESPECIAL:
TOTAL

1.417,73

SR(a) CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO
Sr(a). CAIXA, NÃO É PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS.
14.) Dcontos/Abattmen(os

Nosso Número:
Agénci a/Cõ d igo

AS

4 (+J MoralMufta

6 4°) -Valor Cobrado

AS

9$

Recibo do sacado
ffi
o

001-9

LocaIdoPagaorefltO
Cedente

66097.428727 00469.999189 1 62380000141773

do B--

N do 000lmonto
.

CocteIra

Vorcrrnnbo

05/11/2014

t4E17C0dR0 do Cedente
1
[NOsSo Numero

ANTONIO P E DO VALLE - 00.712.877/000105

Data do Documento
'U

1 00192.50760

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

poce da Moe

Real

j'j//74

Vo, do Doocerento

250766609749

1.417,73

1.4 Des000tos / Abatimentos

InAIroçoes

.406 01/11/14 CONCEDER 9,1 131.20 013C. 0010.
.4905 44/11/14 00903.4 142 131,23 IS VULT7.

SR(u) CAIXA. FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO.
Sr(a) CAIXA, NÃO E PERMITIDA A CONcESSAO DE DESCONTOS,

E

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 01.248.36210001-69
SRTVS 701 BLOCO 1 SALA 422 - Asa Sul
ASSIS CIIATEAUNRIANIJ - 70340-000 - Brasília-DF
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SRTVS E-maH

CONTRATO DE LOCAÇÃO
N.° 00075101
PEDRO PEREIRA LOUREIRO
447.578.757-20
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.36210001-69
BLOCO 1
SRTVS 701 ED. ASSIS CHATEAUBRIAHD
ASA SUL, BRASILIA - DF
12(DOZE)MESES
VIGÊNCIA.
0610412013
INICIO:
dois Reais e vinte e
0510412014
TÉRMINO:
R$ 1,222,22 (Hum mil, duzentos e vinte e
VALOR DO ALUGUEL: dois Centavos)
LOCADOR (A): PEDRO PEREIRA LOUREIRO,
Entre partes, na qualidade de
brasileiro, casado, advogado, portador (a) do CPF N° 447.578.757'20, residente e
neste ato, devidamente representado (a) (s) pela firma
domiciliado (a) em Brasília OF., ALLE - "ANTONIO DO VALLE EMPREENDIMENTOS
P.
DO
VSul comercia!, ANTONIO
com sede nesta capital federal àP.
SRTS - Setor
de Rádio
e Televisão
mpresarial
IMOBILIARIOS",
Av. W/3 Sul, Quadra 701, Conjunto L, Edifício Centro E Assis ChateaUbriafld,
Torre 01, salas 4231425, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.712.877/0001 - 05 e no CF/DF sob
61 e registrada no CRECI sob o n. J-3384 da 8a. Região, sua
LOCATÁRIO (A):
07.333.5331001
o
n.
procuradora
com poderes gerais de administração e na qualidade de
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, inscrito no CNPJ sob N.° 01.24836210001-69, com
sede em Brasilia, DF., neste ato representado por JOSE MASCI DE ABREU, brasileiro,
empresário, portador(a) da carteira de identidade n° 2.648.6052 SPISP e do
casado,
CPF N° 183.729.888-20, residente e domiciliado(a) à RUA ALVES PONTUAL,
115siem
Sãoe
têm entre
justo
5 e 3488-9410,
Paulo, SP., CEP: 04722-000, FONE(S): (011)99120626
contratado, por este instrumento particular e na melhor forma, a presente locação
mediante
S e, disposições
as cláusulas e condições a seguir enumeradas, discriminadas e estipulada
legais pertinentes, que voluntariamente aceitam e outorgam:

LOCADOR (A):
CPF.:
LOCATÁRIO (A):
CNPJ.:
IMÓVEL:

SRTVS 701 ED.
1 - DO IMÓVEL:
O objeto do presente contrato é constituidO pelo imóvel sito à
que o
ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 422, ASA SUL,fl5eN
BRASILIA,
DF.,
funcionalidade,
aÇá0,
LOCATÁRIO (A) confessa receber em perfeitoestado deiluminação, portaS janelas,
habitabilidade e limpeza, com os aparelhos
sanitários,
, assoalhos,
pinturas forros, telhados, vidraças,
os em perfeitas condições
fechaduras, chaves, maçanetas. trincos
emboÇOS e demais acessórios
encanamentos,
mármores, pias, ralos,
e 0onservaÇâo, obrigando-Se a assim, conservá-lo e restitui-lo no termo
de funcionament o
e do disposto na cláusula
legal do presente contrato, naOconformidad
(A) LOCATÁRIO (A) declara que visitou e examinou prévia E / \
LAUDO DE VISTORIq
PARÁGRAFO UNICO.
atentamente o imóvel locado e declara que se
encontra
conforme
o
partes e que fica fazendo parte integrante sé\
dsa\ \
que passa a fazer parte integrante d
INVENTÁRIO DO IMOVEL assinado pelas
e
/\\)
cláusula , reconhecido e aceito p elas partes
—1:

4 ntonio
~"
0

a e

Antonio do Valie
Empreendimentos
imobiliários
Chateaubrlafld - Torre 1 - Salas 4231425

SRTVS Q.701 - Centro mpreS3rat Assis
Creci J3384 - 8 RegtO/0F
Brasfila - DF
Fone (61) 3323-399 9 - CEP 70340-000 Hame page!0flh0d0I0m.
ai'1
E-mail..tnol4
Desde 1983
Aiugu&
e
Venda

contrato como se transcrito nele fosse, no qual se faz expressa referência aos eventuais
obriga-se,
defeitos existentes, o (a) LOCATÁRIO (A) aceita-OS,
ga-Se, a partir dai, a zelar pelo que
nele contiver e fazer de imediato, e por sua conta, todas as reparaçõesedos
estragos feitos no
os obstruções na rede de
curso da locação, de modo especial as decorrentes de entupiment
água pluvial, para assim restitui-lo ao LOCADOR (A), quando findo ou
esgoto e
retenção ou indenização por quaisquer benfeiQriaS q
sem direito a
este
contrato,
tenham sido feitas com autorização, assumindo juntamente com seus FIApORES, a
responsabilidade de devolver tempestiva e corretamente o imóvel objtO «
contrato, tal qual o consignado no aludido Laudo.
meses consecutivos a contar do dia
2DO PRAZO:
'12 (DOZE)
O
prazo
de
locação
do
imóvel
é
de
a)
0510412014, quando o (a) LOCATÁRIO (A)
a
findar
de
pleno
direito
em
e
06I0412013
deverá, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial,
inclusive sob pena de possível ordem liminar de despejo, restituir ao LOCADOR (A) o
imóvel, no mesmo estado de conservação, habitabilidade e funcionalidade em que o
recebeu.
Caso eventualmente o (a) LOCATÁRIO (A) continue no imóvel locado, após o término do
b) prazo contratual, subsistirão as condições, ora ajustadas, com as ressalvas de lei.
Se, no curso do contrato de locação, celebrarem as partes qualquer acordo para majorar
c) o aluguel acima dos índices oficiais e/ou contratuais, não ficará o (a) LOCADOR (A)
inibido de ajuizar a ação revisional, nos prazos da lei, salvo se tal acordo tiver sido hábil
para ajustar o aluguel ao nível do mercado, o que deverá ficar ali expressamente
o o aluguel mensal será contratado
consignado.
,
Na
hipótese
de
ocorrer
a
prorrogação
desta
locaçã
d) em novos valores mediante novo contrato com fixação de preço, condições e prazo,
tomando-Se por base os preços do mercado Imobiliário ou aquele que as partes
convencionarem.
Antes do vencimento do prazo ajustado na letra "a" desta cláusula não poderá o (a)
e) LOCADOR (A) retomar o imóvel salvo se motivado por infração contratual do (a)
LOCATÁRIO (A). No caso de devolução do imóvel ao LOCADOR (A)
antes do prazo, o
CLÁUSULA SÉTIMA. Estando o
prevista
na
(a) LOCATÁRIO (A) pagará a MULTA
somente ficará ISENTO O (a)
INDETERMINADO,
contrato
vigente
tempo da MULTA contratual se avisar ao LOCADOR (A), POR
LOCATÁRIO
(A) dopor
pagamento
30 (TRINTA) dias.
ESCRITO, com antecedência mínima de
3 - DO ALUGUEL:
nesta data é de R$ 1.222,22 (Hum
O aluguel mensal livremente convencionado,
mil, duzentos e vinte e dois Reais e vinte e dois Centavos).
0510512013, vencendo-Se os
O
primeiro
aluguel
vence
no
dia
PARÁGRAFO PRIMEIRO.
de cada mês e deverá ser pago pontualmente pelo(a)(S)
emitido PEI4—"K
no dia 05 (CINCO)
s
subseqüente
LOCATÀRIO(A)(S) em qualquer agência bancária, através de "boleto bancário"
ADMINISTRADORA, SEM QUALQUER CUSTO PARA EMISSÃO. O(ARSI
NCÁR!A\
LOCATÁRIO(A)(AS) arcará(ãO) com os custos da OMPENSAÇAO BA
IS E N
que nesta data é fixada em R$ 5,30 (CINCO REA
COBRADA PELO BANCO,

TA \?

4jo
nton
do
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O LOCATÁRIO(A) gozará de um
CENTAVOS), sujeita a alterações pelo Banco do Brasil.
DESCONTO POR PONTUALIDADE de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor do aluguel
mensal, desde que pague até a data de cada vencimento.
Caso o(a) LOCATÁRiO(a) não receba o BOLE
PARÁGRAFO SEGUNDO.
mínima de 10 (Dez) dias antes do venciifltO
Sito à
pagamento do aluguel, com antecedênci a
mesmo(a) se obriga e se compromete a procurar a sede da ADMINISTRADO,
SRTS-SetOr de Rádio e Televisão Sul, Plano Piloto Asa Sul, Centro, Avenida W/3
Quadra 701, Conjunto L, Edifício Centro Empresarial Assis ChateaUbriafld, Torre 1, Sala..
Brasília-DF., no horário bancário, solicitando a SEGUNDA VIA DO BOLETO para
4231425,
pagamento no Banco , sem qualquer ônus adicional , desde que não ultrapasse a data do

-

vencimento.
É terminantemente vedado de pleno direiro, considerando
PARÁGRAFO TERCEIRO.
nulo ou inexistente , o pagamento de aluguéis e encargos realizados pelo LOCATÁRIO(A)
através de ordens de crédito ou de pagamento, remessa de chequesbem
ou valores,
depositados
como por
quaisquer
LOCADOR OU ADMINISTRADORA,
diretamente
em
conta
do
outros meios que não sejam, exatamente, aqueles pactuados neste contrato (Cláusula
Terceira).
Em caso de mora do(a) LOCATÁRIO(A) quanto ao pagamento
PARAGRAFO
QUARTO.
do aluguel e encargos locatíciOs, qualquer que seja o atraso, o débito será acrescido de
sobre o seu valor total, acrescidos de juros
multa moratória de 10% (Dez por cento)
ao mês, contados dia a dia , acrescidos ainda de
POR CENTO)
moratórios
de 1%(UM
correção monetária
calculada pelos mesmos índices de reajuste, previstos nesta cláusula,
VINTE POR CENTO) sobre o valor do débito se
20%(
além de honorários advocatíCiOS de
se judicial.
administrativa a cobrança e também de 20% (VINTE POR CENTO)
dias 00 venclrnelll.v
O prazo de 10 (Dez)
Decorrido
PARÁGRAFO QUINTO.
m aviso prévio, encaminhado
ao ESCRITÓRIO DE
e
se
débito AUTOMATICAMEN TE
A ADMINISTRADORA para cobrança amigável ou
ADVOCACIA QUE REPRESENTA
judicial. Fica desde já estabelecido, que no caso cobrança
amigável,
serão
devidos
sobre o montante
devido,
contudo,
se
20%
(VINTE
POR
CENTO)
honorários advocaticiOs de
necessário o procedimento judicial, os honorários serão de 20%
(VINTE
PORdaCENTO)
sobre
sobre
o valor
causa corrigid,
20%
(VINTE
POR
CENTO)
o valor atualizado do débito e/ou
monetariamente, no caso de Ação de Despejo, suportando ainda o(a) LOCATARI0(A), o
pagamento das custas do processo.
O não cumprimento das obrigações pecuniárias expressas neste
PARAGRAFO
SEXTO.
contrato pelo(a) LOCATARIO(A) e seus FIADORES faculta ao LOCADOR(A) a inclusão dos
CADASTRO DE DEVEDORES DO SERVIÇO DE PROTEÇ
seus respectivos nomes
no
ou entidade
com finalidade semelhante Caberá aos cievedore
q
AO CREDITO-SPC
mo o Pa gamento de todas as despesas que çtste'
/
cancelamento da inscrição,bem
somenteco
após a quitação integral dos débitos existentes.
decorrerem , que se dá
O aluguel mensal acima pactuado será rejutaaS
PARÁGRAFO SÉTIMO.

4
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do
TEmpr
Q.701 - Centro Empresaria' Assis ChateaUbrlafld - Torre 1 - Salas 4231425
SRTVS Fone: (61) 3323-3999 - CEP 7034-000 - Brasília - OF Creci
Home paga:
Desde 183
EnialI
Aluguel e Venda

i-3384 — 89 Regi3O/DF

automaticamente na periodicidade minimo determinada pela legislação vigente, aplicando-Se
FGV
mercado) fornecido pela
o índice fixado pelo IGP-M (índice geral de preços
também
IGP(lndíce geral de preços)
(Fundação Getúlio Vargas) ou, em sua falta, pelo
ou, também não sendo este calculado ou na
fornecida pela FGV (Fundação Getúlio Vargas)
sua falta pelo maior índice fixado pelo Governo Federal ou ainda em sua falta, por
que reflita a varikãO d%0
índice de preços, oficial ou não, a escolha da ADMINISTRADORA,
preços do reajuste.
PARÁGRAFO OITAVO. Se em virtude de lei subsequente , vier a ser admitida aç',
correção, do valor do aluguel em periodicidade inferior a prevista na legislação vigente à
época de sua celebração, concordam as partes , desde já, e em caráter irrevogável, que a
correção do aluguel e o seu indexador passará automaticamente a ser feita no menor prazo
que for permitido pela lei posterior.
PARAGRAFO NONO. O (A) LOCATÁRIO(A) não terá direito de reter o pagamento do
aluguel ou de quaisquer outras quantias devidas ao LOCADOR(A), sob a alegação de não
terem sidos atendidas exigências porventura solicitadas.
TAXAS, SEGURO E ENCARGOS DIVERSOS:
4. DOS IMPOSTOS,
Além do aluguei mensal, o (a) LOCATÁRIO (A) pagará todos os impostos
Municipais (IPTU), taxas de água e esgoto, taxa de limpeza públicas luz e telefone, cotas de
condomínios, e demais encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cujas
contas deverão ser liquidadas até a data do vencimento em que forem apresentadas pelos
respectivos credores, devendo os comprovantes de pagamento ser exibidos à
ADMINISTRADORA mensalmente, na data do vencimento do aluguel e sempre que
50 e 59 da Lei n° 8.245191, com as
solicitados, sob pena de despejo, nos termos dos arts.
alterações introduzidas pela Lei n° 12.11212009, além de execução judicial, sob constrição
patrimonial, nos termos do art. 585, II, do Código de Processo Civil.
O (A) LOCATÁRIO (A) será responsável pelas despesas e
PARÁGRAFO PRIMEIRO.
multas decorrentes de eventuais retenções dos avisos de impostos, taxas e outros acima
mencionados, que já incidem ou venham a incidir sobre o imóvel objeto da presente locação.
Obriga-se o (a) LOCATÁRIO (A) a entregar na sede da ADMINISTRADORA em tempo hábitoda e qualquer correspondência, dirigida ao LOCADOR (A) ou a sua ADMISTRAD0RA,
assim como, as cópias das atas e as convocações de Assembléias do Condomínio, ainda
que as mesmas tenham lhe sido dirigidas. Na hipótese de serem os impostos, taxas e
demais encargos pagos pelo LOCADOR (A), porque não o tenha feito o (a) LOCATÁRIO (A)
nos prazos devidos, serão os respectivos valores, reembolsados por este, com o acréscimo
da multa de 10% (deis por cento), juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês e da
correção monetária.
No caso de comércio ou habitação em prédio constituído9/(
PARÁGRAFO SEGUNDO.
unidades autônomas, do mesmo LOCADOR (A) inexistindo condomínio registrado, fica
LOCATÁRIO (A) obrigado ao pagamento proporcional dos impostos taxas de água e eoti\
taxas de energia elétrica e limpeza, seguro e demais taxas e encargos verificados Øony \\
Ó jírazo,
manutenção do imóvel, proporcional à sua áreade ocupação.
PARÁGRAFO TERCEIRO. O (A) LOCATARIO (A) obriga-se a pagar durante !
da locação e prorrogações, Apólice de Seguro Contra incêndio do imóvel IocádÓ cuja\4
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cobertura é de 80 (oitenta) vezes o valor do aluguel. Neste ato o (a) LOCATÁRIO (A)
autoriza a Administradora a providenciar a contratação do seguro e o pagamento do
Bilhete ou Apólice, tendo como estipulante a ANTONIO DO VALLE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. O pagamento do prêmio será exigido junto com o - a
pagamento do primeiro aluguel, cujo valor é de 23% (vinte e três por cento) do
aluguel, pago de uma única vez por ano. (Artigo 22, inciso VIII, Lei 8.245191) . qregur93 1
deverá ser renovado anualmente, até 15 (quinze) dias antes do vencimento le cada
ik
período.
Em caso de sinistro o estipulante receberá o valor liberadoPARÁGFOQUT.
proporcional ao sinistro e mandará efetuar os reparos, isentando o (a) LOCATÁRIO (A) de
qualquer responsabilidade desde a vistoria do imóvel pela Seguradora até a finalização dos
reparos do sinistro constatado.
PARÁGRAFO QUINTO. O não pagamento dos encargos sob responsabilidade do (a)
LOCATÁRIO (A), inclusive IPTUITLP e seguro dará ensejo à propositura de ação de despejo
50 90, li e III, da Lei n° 8.245191 c/c art.
por infringênCia de contrato, nos termos dos arts. e
59, IX, do mesmo diploma legal, sujeitando-se o (a) LOCATÁRIO (A), ainda, ao pagamento
independentemente do tempo decorrido deste
da MULTA prevista na CLAUSULA SÉTIMA,
contrato, sem prejuízo do disposto no PARÁGRAFO PRIMEIRO DESTA CLAUSULA.
PARAGRAFO SEXTO. O(A) LOCATARIO(A) fica obrigado(a) a providenCíar, neste
ato, a ligação de água e luz em seu nome e se compromete a providenciar o respectivo
desligamento na rescisão do contrato de locação.
5- DO USO DO IMÓVEL E SUA DESTINAÇÃO: uso COMERCIAL DO(A) LOCATÁRIO(A)
O imóvel destina-se exclusivamente ao
PARA O RAMO DE ESCRITORIO DE PARTIDO POLITICO, sendo proibido ao LOCATÁRIO
(A) sublocá-lo, cedê-lo ou emprestá-lo, no todo ou em parte, seja a que título for, sem prévia
anuência por escrito do LOCADOR (A) ou da ADMINISTRADORA na qualidade de sua
representante legal. Se, entretanto, o (a) LOCATÁRIO (A) notificar o (a) LOCADOR (A) ou
sua ADMINISTRADORA da ocorrência de uma das hipóteses previstas nesta cláusula, fica
desde já ciente de que o eventual silêncio ou inércia do LOCADOR (A) ou de sua
ADMINISTRADORA, não traduzirá consentimento tácito. A ocupação do imóvel por pessoa
não referida neste contrato ou a permanência de qualquer pessoa, a partir do momento em
que o (a) LOCATÁRIO (A) deixar de usá-lo, caracterizará infração contratual que acarretark
a rescisão da locação em qualquer época de sua vigência, sem prejuízo da aplicação
MULTA prevista na CLÁUSULA SÉTIMA deste contrato.
a) Em caso de morte do (a) LOCADOR (A), a locação transmite-se aos herdeiros.
Morrendo o (a) LOCATÁRIO (A), ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações, o
cônjuge sobrevivente ou o (a) companheiro (a) e, sucessivamente, os herdeiros, desde que
residentes no imóvel. Em caso de separação judicial ou de fato, divórcio ou dissolução da
união estável, a locação prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que
permanecer no imóvel. Em qualquer das hipóteses acima, o(s) sobrevivente(s) ou o
cônjuge/companheiro(a) - que permanecer do imóvel - deverá comunicar imediatamente, por
escrito, a sub-rogação, mediante Carta com AR, ao(a) LOCADOR(A) e/ou
ADMINISTRADORA, bem como ao(s) FIADOR(ES). Neste caso, o(a)(s) LOC,ADOR(A)(ES)
contrato, na6rr,do art. 37 da
terá(ão) direito de exigir novas garantias de cumprimento do
Lei n.° 8.245191.
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b) Se o (a) LOCATÁRIO (A) for pessoa jurídica e o imóvel destinar-se ao uso de seus
titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados, a locação será considerada
NÃO RESIDENCIAL (artigo 55, Lei 8.245191).
c) Para a locação deste imóvel não foi cobrado luvas e por este motivo a cessão,
comercial pelo (a) LOCATÁRIO (A), constituirá infração contratual, mesmo que 1
F4
632
transferência de cotas de seus atuais detentores a terceiros.
d) Deverão ser obedecidas pelo LOCATÁRIO (A) as posturas urbanas e as da ccnvenq 7
do condomínio.
e) O imóvel não poderá ser utilizado para fins diversos do citado no "Caput" destj'
cláusula, nem poderá o seu uso, sob pena de despejo, comprometer a moralidade, os bons
costumes, o sossego dos vizinhos ou a ordem pública.
f) Sob pena de responsabilidade civil do (a) LOCATÁRIO (A) deverão ser imediatamente
levados ao conhecimento da ADMINISTRADORA, quaisquer papéis ou documentos
entregues aos seus cuidados ou de seus prepostos, desde que se refiram aos interesses
diretos do LOCADOR (A) ou do imóvel.
g) Cumpre ao LOCATÁRIO (A) fazer imediata comunicação à ADMINISTRADORA por
escrito, sempre que ocorrer qualquer avaria grave na estrutura ou nas instalações do imóvel.
Não obstante a feitura do seguro contra incêndio, ao LOCATÁRIO (A) é vedado no imóvel
depositar artigos ou materiais inflamáveis, explosivos, corrosivos ou de fácil deterioração.
h) Responderá o (a) LOCATÁRIO (A) pelo incêndio lavrado no imóvel, senão provar caso
fortuito ou força maior, vício de construção ou propagação de fogo originado em outro prédio.
1) A ocorrência de desastres desencadeados por força da natureza ou sobre - humanas,
tais como faíscas elétricas, inundações, desabamentos, abalos sísmicos, etc., ou acidentes
naturais motivados por terceiros não acarretará a responsabilidade solidária do (a)
LOCADOR (A) pelos danos materiais ou pessoais acaso surgidos, com relação às pertenças,
aos haveres e à segurança pessoal dos ocupantes do imóvel.
j) O (A) LOCADOR (A) não responderá, em nenhum caso, por quaisquer danos que venha
a sofrer o (a) LOCATÁRIO (A) em razão de derramamentos de líquidos, tais como; água de
rompimento de canos; de chuvas; de abertura de torneiras; defeitos de esgotos ou fossas e
ainda por quaisquer danos provocados por incêndios, arrombamentos, roubos, furtos, ou de
casos fortuitos ou de força maior.
com base nas alterações introduzidas pela Lei n°
k) Inclusive sob pena de despejo liminar,
se obriga a satisfazer, por sua conta exclusiva a
12.11212009, o (A) LOCATÁRIO (A)

qualquer exigência dos poderes públicos, em razão da atividade exercida no imóvej,\
assumindo toda a responsabilidade por quaisquer infrações em que incorrer a essk\\
propósito , por inobservância das determinações da autoridades competentes.
6- DAS REPARAÇÕES E BENFEITORIAS:

a) O (A) LOCATÁRIO (A) deverá fazer por sua exclusiva conta, com urgência,
solidez e perfeição, todas as reparações e consertos de que o imóvel necessitar, em especial
os decorrentes de entupimentos e obstruções nas redes de água e esgoto e água pluvial,
bem como, reparos de conservação decorrentes de uso, e, não serão em hipótese alguma
indenizáveis, não assegurando o direito de retenção.
b) Sem prévia autorização do (a) LOCADOR (A) por escrito, não poderá sér
introduzida qualquer modificação estrutural no imóvel, ainda que necessária. Todas' as
benfeitorias que forem feitas, excluídas naturalmente as instalações de naturezapøfi-onal
do
e móveis e que sua remoção não deixe quaisquer vestígios na estrutura ou ,p\cO?pp
6
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imóvel, ficarão integradas ao mesmo sem que por elas, tenha o (a) LOCATÁRIO (A) direito a
qualquer indenização, retenção ou pagamento. A introdução de tais benfeitorias dependerá
de autorização por escrito do (a) LOCADOR (A).
7-DA INFRAÇÃO CONTRATUAL:
A infrigência de qualquer uma das cláusulas e condições do presente c rtrato 633
inclusive a resilição do mesmo antes do término do prazo contratual, sujeita a parte nfratqj
à cominação de MULTA equivalente a 03(TRÊS) MESES DE ALUGUERES vigentes a epoca
da infração, cobrável amigavelmente ou por via judicial sem prejuízo de outras sanções
cabíveis e de indenização por perdas e danos e correção monetária, havendo faculdade para
a parte inocente de considerar rescindida a locação, independentemente de qualquer que
seja o tempo decorrido do presente contrato, e promover o despejo do imóvel, nos termos do
artigo 91, incisos II eIII, e do artigo 51 c/c artigo 59 e hipóteses de liminar previstas no
respectivo § 1 1, da Lei no 8.245191, com os acréscimo da Lei n 0 12.112, de 9 de dezembro de
2009.
8- DO ABANDONO DO IMÓVEL:
A fim de resguardar - se o imóvel de qualquer eventualidade decorrente da
ausência do morador, e no intuito de defender-se a sua integridade contra possíveis
esbulhos, invasões ou depredações, fica o (a) LOCADOR (A), expressamente autorizado a
ocupar o imóvel independentemente de qualquer procedimento judicial prévio ainda que seja
necessário o emprego de força para arrombá-lo desde que fique suficientemente
comprovado o abandono e a ausência habitual do (a) LOCATÁRIO (A), ou após vencido o
segundo mês sem pagamento dos alugueres vencidos. Neste caso o TÊRMO DO
RECEBIMENTO DO IMOVEL será substituído por uma DECLARAÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE, firmado pelo (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA e por 02 ( duas )
testemunhas.
- DA RESCISÃO CONTRATUAL:
O presente contrato poderá ser rescindido:
%\
a) Em qualquer tempo, desde que haja recíproca anuência das partes amigavelmente.
b) Pelo término do respectivo prazo constante da cláusula segunda.
c) Pelo descumprimento de qualquer das cláusulas deste instrumento particular.
d) Pela ocorrência de qualquer sinistro que afete a segurança ou a integridade do imóvel,
bem corno a hipótese eventual de sua desapropriação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO. No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o (a)
LOCADOR (A) desobrigado de todas as cláusulas deste contrato, reservando ao
LOCATÁRIO (A) tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante, a indenização
que porventura tiver direito.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Nenhuma intimação da Saúde Pública será motivo para o (a)
LOCATÁRIO (A) abandonar o imóvel locado, ou pedir rescisão do contrato, salvo
procedentes vistorias judiciais, que provem estar a construção ameaçada de ruma
10- DA GARANTIA FIDEJUSSÕRIA:

.'..-.

/

LQdA$t6, por
ser de seu interesse, dá em caução ao LOCADOR, os Titulo(s) de Qita!ji$ão de
Para garantir as obrigações assumidas neste contrato, o
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Pagamento Único, no valor nominal inicial de R$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS
REAIS) , subscrito(s) junto à SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO SA, neste ato, através da
Proposta sob o n° 8888.13.075168.80-6 . Ao término do prazo de vigência do(s)
Título(s), fica o LOCATÁRIO obrigado a substituir o(s) Título(s) caucionado(s)
novo, que represente o seu valor de resgate garantia das obrigações assumid
estê
Contrato, na mesma proporção que representava(m) à(s) Título(s) ante
C$or(es)34
Parágrafo 1° - Para que seja viável a operação consignada no caput deste Aigo
LOCADOR liberará junto à SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO SA a caução do(s) Titulos
vencido(s), para resgate e emissão do(s) novo(s) Título(s). Parágrafo 2° - Deixando o
LOCATÁRIO, por qualquer motivo, de requisitar emissão de novo(s) Título(s),
decorrente do vencimento do(s) anterior(es), será considerada infração contratual, que
dará ensejo à rescisão deste Contrato. Verificando o término da locação, sem a
existência de quaisquer débitos do LOCATÁRIO para com o LOCADOR, este liberará
junto à SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO SA a caução do(s) Título(s).
11 - DAS CITAÇÕES, NOTIFICAÇÕES E OUTRAS:
Além das formas previstas no Código de Processo Civil, o (a) LOCATÁRIO(A)
expressamente autorizam o LOCADOR(A) ou sua ADMINISTRADORA a procederem a sua
citação inicial, interpelações, intimações, notificações ou qualquer outro ato de comunicação
processual, por via postal com aviso de recebimento (AR. VIA E.C.T. ou SEED) enviadas
respectivamente ao imóvel locado, em toda e qualquer ação judicial ou procedimento extra judicial, decorrente da relação locatícia ora ajustada, especialmente as intimações referidas
nos artigos 62 n. III e 67 n. II e VII da lei 8.245191. Tratando-se de Pessoa Jurídica ou Firma
Individual, poderão também serem feitas as citações, notificações ou intimações, por
fac-símile (FAX).
12- DAS OBRIGAÇÕES SUCESSÓRIAS:
As partes desde já se obrigam, por si, seus herdeiros ou sucessores ao pleno,
eraI e irrenunciável cumprimento do presente contrato, em todas as suas cláusulas, termos
e condições.
13- DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL:
a) O termo legal do presente contrato dar-se-á com a assinatura, pelo (a) '
LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA, de um TERMO DO RECEBIMENTO DO \
IMÓVEL ", o qual deverá ser entregue ao LOCATÁRIO (A) , após a definitiva liberação do
imóvel pelo mesmo, verificado previamente o estado geral do imóvel, com vistas ao
cumprimento das premissas relativas ao seu uso, e desde que estejam liquidados todos os
encargos financeiros decorrentes do contrato.
b) quando da devolução das chaves ao final do contrato, se as mesmas forem
restituídas por preposto ou portador do (a) LOCATÁRIO (A), fica este desde já autorizado
pelo (a) LOCATÁRIO (A) a assinar o respectivo TERMO DE ENTREGA DE CHAVES DO
IMÓVEL, assim como acompanhar e assinar o TERMO DE LAUDO DE VISTORIA E
INVENTARIO DO IMÓVEL em nome daquele.
c) Caso o imóvel não seja entregue conforme a especificação da CLAUSULA
PRIMEIRA e seu PARÁGRAFO UNICO, o (a) LOCATÁRIO (A) autoriza o (a) LOCADOR (A)
ou sua ADMINISTRADORA a executar os consertos que se fizerem necess4ri tais como
N
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pintura, limpeza, colocação de vidros, etc., e exigir a cobrança tão logo apresente as notas
fiscais e recibos de mão-de-obra correspondentes, independente de coleta de preços de
material e mão-de-obra. Caso o orçamento ultrapasse o valor de um aluguel, o (a)
LOCATÁRIO (A) autoriza o (a) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA, meçantP.
tomada de preços de 03 (três) firmas especializadas, a executar os serviços de râ&a
que se fizerem necessárias no imóvel, ficando desde já, acertado que o não ressarment3 5
pectiva
por parte do (a) LOCATÁRIO (A), das despesas efetuadas, autorizará a sua
cobrança executiva, servindo de título hábil o recibo e notas fiscais passadas pelo eXCUta'Ià
dos referidos serviços.
d) No ato da devolução do imóvel o (a) LOCATÁRIO (A) deverá apresentar os
últimos pagamentos das contas de água, luz, telefone e condomínio do último mês, além da
certidão negativa do IPTU/TLP. Não estando, entretanto, o (a) LOCATÁRIO (A) ainda de
posse dos talões de cobrança do último mês, tomar-se-á por base para efeito do
recebimento, a média extraída da soma dos talões dos meses anteriores, acrescidos da
correção monetária do mês.

14- DA VISTORIA:

O (A) LOCADOR (A) ou sua ADMINISTRADORA poderá a qualquer tempo fazer
vistoriar o imóvel por si ou por pessoa de sua confiança, devidamente autorizada, desde que
atento este ao dispositivo no inciso IX, Artigo 23, da Lei 8.245191.

15- DO ESTADO CIVIL:

O (a) LOCATÁRIO (a) e o(s) FIADOR (ES) respondem, sob as penas da lei, pela
declaração de seu(s) endereço(s), bem como do estado civil acima mencionado,
comprometendo-se a atualizar tais informações junto à ADMINISTRADORA ANTÔNIO DO
VALLE, mediante Carta ou Telegrama com AR, sempre que houver qualquer alteração.

6-DA(S)ASSINATURAS:
O (a) LOCATÁRIO (A) declara, sob as penas da lei ser autêntica sua assinatura,
qual firma o presente contrato.

17 DO TELEFONE:

A linha telefônica n°XXXXXXXX instalada no imóvel é objeto deste contrato, mas
PODERÁ SER RETIRADA pelo (a) LOCADOR (A), sem prévio aviso, sem obrigatoriedade de
redução do valor da locação, na ocorrência de atrasos de pagamentos de taxas de uso junto
a CIA TELEFÔNICA, do desligamento da linha telefônica, do encaminhamento de débitos a
Cartório, OU NA OCORRÊNCIA DA NÃO ASSINATURA DE NOVO TERMO ESCRITO

LOCATICIO. Esta cláusula fica sem efeito caso não tenha o número da linha telefônica
impresso.

PARÁGRAFO ÚNICO. È vedado ao LOCATÁRIO (A), terminantemente,
determinar que seja levado a débito da conta telefônica, quaisquer débitos que não os de uso
normal do aludido telefone, em especial, os anúncios publicados em listas, telefônicas,
sujeitando-se o (a) LOCATÁRIO (A), em caso de infrigéncia, ver rescndiço ,ó contrato de
locação.
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18- DA VENDA DO IMÓVEL:
Em caso de venda do imóvel o (a) LOCATÁRIO (A) será notificado do Direito de
Preferência previsto na Lei do Inquilinato, através de carta com aviso de recebimento (AR ou
SEED). Não manifestando o (a) LOCATÁRIO (A) no prazo legal de 30 (trinta) dias, será
considerado como não interessado. Não efetuando a compra do imóvel, o (a) LOCRIO
(A) autoriza o (a) LOCADOR (A) ou a sua Imobiliária autorizada a mostrar o im4yel a3 6
futuros pretendentes deste que se faça acompanhar de Corretor Credenciado pela erpresa.
19- DAS TOLERÂNCIAS E CONCESSÕES:
Quaisquer tolerâncias ou concessões do (a) LOCADOR (A) para com o (a)
LOCATÁRIO (A), quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes
invocáveis por este a título de novação, perdão tácito, etc, de modo que não terão a virtude
de alterar obrigações contratuais.
20—DO FORO:
Com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, fica
eleito o Foro de Brasília, DE., de fácil acesso e conveniência comum, para a solução de
quaisquer questões oriundas do presente contrato.
Estando todos de pleno acordo, justos e contratados, lavrou-se o presente
instrumer)tq de contrato particular em 02 (duas ) vias de igual forma e teor o qual depois de
lido e sóhdo cQflf i assinado pelas partes contratantes, pelo (s) fiador ( es) e por
dua, test& unhas, atodo 6átopresente.
_/•
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BsíIia, DF., lide abril de 2013

ocador(a)
?EDRO PEREIRA LOUREIRO
f PIp ANTONIO DO VALLE EMP. IMOB.
P1 ANTONIO PÁDUA PEREIRA DO VALLE

1

Locatário(a)
PARTIDO TRAE ISTA NACIONAL
P1 JOSE MASCI

Testemunhas:

E OLIVEIRA GIMENES
1 - RON
RG ?, : 2 182.586 SSP/DF

T0 LUIZ DA SILVA
2- ANTONIO' R
RG N°: 2.140 .284 SSPIDF
10

jjbo.00m.brl
T'i'tíT4

A33P171417072471008
17/11/2014 14:25:34
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DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Corta corrente

1193-2
21810-3

Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido

33
204
920044887
179.533338-30

PARTIDO TRAB NACIONAL
BANCO SANTANDERBANESPASA
PAMPLONA

Numero documento
Valor
Data transferência

CREDITO EM CONTA CORRENTE
111.701
3.146,00
17/11/2014

Autenticação SISBB

6782C354932801DDF

nada por

i5474951 MARCIA PEREIRACRAVO
J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação e fet uada com SUCeSSO.
TransaÇaO e f etuada com Sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

https'/!aapj.bb com
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1 /li OLU
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17/11/2014 14:25:34

(bb.com.br
Y11l1214

TED - Transferência Eetrânica Disponível

Agá,ncia

Conta corrente

1193-2

21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

33

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

Creditado

Banco

Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
^-:inandade

VaIor

204
920044887
179.533.338-30

PAMPLONA

CREDITO EM CONTA CORRENTE

3.146,00

aocoss
Pendência número: 291428115.
Us-jáno: J547495 1 MARCIA PEREIRA CRAVO,

htps:/!aapj bb com.briaaPj/nOtiCia

as

1711112014 14:20:06

A

§-on

-

o à Avenida $ntc *src ct 52 Urra de santo Amara, n%,2 CpL

ercars

StU!

ao LOCATÁMO eM rncr

da ao dG
sem
prejuízo
o
vencmento1
.
e pamer o aluguei e encargos pagos a Pós

2 quaqer frmadade. Aforaa aju1zam

ta) ao mês;

1<!

- ~905 da coança aud1ciai tais corno: noca^es, despesas de

cOrTeO

único O suro contra Incêndio a que se refere a dáusuia deste parágrafo
ser codo peJc Locatário com suradora de reconhecida Idoneidade eser
pariodiosmente de forma que a cobertura se estenda por todo o prazo contratual.

4°.

4L_
640

O 16V
i! O*tO
O LOO
TM
coderá subi~ ernpreSr, total OU
da .rasante lccoçó ou ainda, ceder a presente ccratO saLve com prévIa e

consentLnto do LOCO comunicando

com

natureza forem, caro,
rias fas ta m6vel sejam de que
suer
denlzaÇ°
1 paredes ao imévei, sem ter' o Locatário dIreita a ueqUer

a

d5d

30 dias de antecedência.

mYco ou retano, seja e que tftuio for.
do

\

venda ou cesso de direitas, o LOCADOR deverá dar
ecimento do negócio ao Locatário, por escrito, a fim de que este posse exercer o seu
direita de preferência.
No caso de venda, prornem de

Parági?. único - Desejardo o LOCADOR vender a imóvel, objeto deste contrata, será o
Locatário obrdo a permitir a visita do e' ';uais pretendentes à compra, desde que o faça
M horário prevlamente combinada a sem prejuízo das atividades normais do Locatário, até
ratizaça efetiva do n6cla.
e - Reforme do Imóvel
O Locatário nu poderá fazer qualquer reforma, adaptaço ou modlficaço no
objeto desta lço, excetuadas as previstas na ciausuia sétima, sem a consentimei
escrita do LOCADOR.

O Locatária se compmmete e se obriga a fazer chegar às mana da LOCADOR quaisquer

avisos quer digam respeita ao imóvel, sob cena de, no o fazendo em tempo hábil, responder
pore danos a que dar causa, em virtude de SUà omissao, salvo se o Locatária já os tiver
com os prazos respectivos vencidas.

dasaprapriaça do imóL.o presente contrato de iocaçao será rescindido
de PiaTO direita, ràa cabendo ao LO A $em hipótese alguma, researcir qualquer prejuízo
que o Ltxaric vier a sofrer, resa&vgdo ao mesmo, tão somente, a faculdade de haver do
poder !xprapriant a erázaçao que porventura tiver direita.

a hipótese de ir.cêrdjo ou acidente que abrigue a recanstruçào do imóvel, operar-se, automaticamente, a rescisgo deste contrato, não assistindo a Locatário nem ao LOCADOR
direito e qualquer pagamento ou indenízaa, seja a que titulo for.
prri&nk
- 411= - Vertficendo.sa a hipótese desta cláusula não serão cobradas as elueres
do Locatária.
O Presente Ccntrato poderá ser rescindida, ainda, a qualquer momento, pelas Partes,
e sem o incidência de qualquer ônus ou multa, mediante aviso prévia à outra Parte, por
escrito, acm intecadêncis mínima de 30(trinta) dias.
ti

do

Nenhuma Intimação do Poder, bII será motivo para que se opere a rescisão da
Imóvel para os

PO$ta trta, salva prévia vistoria judicial que apure a lmprestabllida

641

de 2013.

m,._

São Paulo., 06 de outubro de
2014

WL
643

1mo Sr
Thago Milhm
Avenida Santo Arriara ., n 582

Prezado Senhora

Tendo em vista que o contrato de locação do imóvei da

Avenida Santo Amara, n0 5.828 já competOU 1 ano em
agaste/14 o seu aluguel a par do mês passado passou de

3000,00 reais para 3.146..00 reais tendo um aumento anual
de 4,89%.
Por favor, fazer o deposito no dia 12110114 fazer o deposito
de 3.146,00 + diferença de 146,00 num total de 3292,00 reais
O.do

í)

bD.corn .brl
G411212014

A33N041 559251706009
0411212014 16:07:15

M.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

-

04/12/2014
119301193

BANCO DO BRASIL -

16:07:15
0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL
CONTA:
AGENCIA: 1193-2

21.810-3
11ÀL 5UT1

BANCO DO BRASIL

644

0019250760660975287240046999918956268e000131730
120.501
NR. DOCUMENTO
25076660975
NOSSO NUMERO
00250766
CONVENIO
ANTONIO P P DO VALLE
BENEFICIARIO
AGICOD
r" DE VENCIMENTO
DO PAGAMENTO
VR DO DOCUMENTO
DESCONTO/ABATIMENTO
VALOR COBRADO

EL

2872/00469999
05/12/2014
05/12/2014
1.317,30
131,20
1.186,10

Pagamento agendado.
debito dependera da
A quitaCaO efetiva desse
existenCia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
o comprovante definitivo somente mera emitido
apos a quitaÇaO.

Assinada por

-

04/1212014 16:04:33
0411212014 16:07:15

RClA PEREiRA CRAVO
T51
J4603096 JOSE MASC DE ABREU

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com Sucesso

p0.

14603096 JOSEDE ABREU.

1/1
hh9tokenSeSSaO"C3255 aO?

3dB4C1 aaD50048b9

[bb.com brl
04!12J2014

Pagamentos com código de barras

A33VO41 600257715006
0411212014 16:04:31

EMPRESA
Cliente
Opção para pagamento
Agência
Conta corrente

Débito em conta corrente
1193-2
21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco
Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento
DesC ./abatimefltOS
Outras deduções
Juros/multa
Outros acréscimos
Valor cobrado

BANCO DO BRASIL S.A.
0192
5076066097.52872400469.999189562680000131730
00469.999
1 89 5 6268000013 1730
4
00192.50760 66097.52872
05/12/2014
1.317,30
131,20
0,00
0,00
0.00
1tL $F9

645

o nsuF:cOCa de assnatUaS.
Transação registrada corno penderne p
Pendência numero.
Usuário: 15474951

IA PEREIRA CRAVO.

1/1
_https'/Iaapjbb.COm

br/aa/nObCiabb0

sao5b41070f0870O1

Serviços
02/12/2014
CRECI: CJ-3384
-0OLE EMPRE. IMOBILIARION
\ aSe SRTVS ASSIS CHATEAUBRIANO SALA 423
t410)B do
SRTVS- ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF
.bT
BfltonIOdOVS11e@30b00d0sa00m br www antoroiodoValle.COm

SÃCS/2CDEM0NSTTW0

N° 60975

DE PAGAMENTO ALUGUEL

VencmefltO 05/12/2014

a 0^1,

Período:

CONTRATO : 00075101

00.712.877/0001-05

Locatário:

PARTIDO .JRABLBISTA NACIONAL

BLOCO 1

SRTVS 701
ASSIS CHATEUABRIANC

ce C:o/27:.4

:c:::zc-

A4222sa Ccc
- 70340-000 -

41.

2,31

2cvZSV

Erac1.l- a-00

! a 35/04 /2014
Período do Contrato: 0E/_-4/20 3
06 /G1 /2015
Próximo Reajuste:
LOCADOR: PEDRO PEREIRA LOUREIRO
447.578.757 - 20
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala IConj. Comercial
2
0\C
C1:=

/

:3/14

CONCO30P

1tJ.

OS 131,20 COSO. ?CNT

O

O

646
tJ1_
-

TOTAL

1.317,30

10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO

NÃO RECEBER APÓS
(a). CAIXA FAVORPERMITIDA
A CONCESSÃO DE DESCONTOS.
NÃO É

a) CAIXA.

;W

8~00~

MoraiNluRa

Z(-) Descon(c

Nosso Numero:
AgencialCodigo do Cedente:

R$

Recibo do sacado

001-9 00192.50760 66097.52872

EM QUALQUER BANCO ATÉ O VE NCIMENTO

00469.999189 5 62680000131730
vmr^mtnto

05/12/2014

DM

-ai
1

31,2, CISC. 1C17.
ATO C112/14 CONCEDES NO
DE VULTO
NPCS 01/02/14 COS.R 65 131,20

udo
SR/e) CSXA FAVOR NÃO RECEBER OS 1SIDEZ) DIAS DO VENCIMENTO
A CONCESSÃO DE DESCONTOS
5,/a) CBJXA 4AO E PE

00l248/
PARTIDO TRABALH ISTA
1 SALA 422 - Asa Sul
SRTVS 701 BLOCO
- 70340000 - Brasíli.aDF
ASSIS CRATEAUBRI
a

o
Ficha de Compensação
AulSrnaÇãO Mic,ShouSe IcorrNB1IC3 www.mhOaSe,COD.br -

EI ,'o,reD/V)

ewer

.ohrPti pO=

12:0902 0211212014

3&docUmefltOjd= 39039475&COdIg0i mobIl Iarla'0650

1/1

Artono do VUe
bs
-

4

-

5s 4231425

-'

1 2É

N
OCAo A

PE

1*L StR3 Eia.

A O...RE RO

447576.757-2C
PA 71 c
AA'-1STA
C-VEL:

647

SRTVS 701 ED. ASSS CHATEAURL&

ASA S

''2 .-3-----í

-DF

BLOCO 1 SALA 42

0'201

(3

VALOR DO ALUGJL; F

1 ,Z22.22 (Hum m,
dos Centavos)

---

uae ce LOCADOR (A: PEDRO PERERA LDURERO,

e 'c so
cce'-ca

-ztc-s e ve e dois Reais e vte e

a

ocdo C P 7
62Z
e
, -es:e a-o e'-e- eoese-ado 'a 'a 1 pe
a --a
C V4E - WO O 1.10 VALE E-

O
cc-'- seca esza c-ao:e ece-a a SPS - Seo'ce Rád ioe

eesãS. aca C' cc.- o
d co Ceo Epesa'a ss s Oaar
o-e
se 4-23í425 ,sa
C\ 'sco e Z
77/C3C - 35 e 'c CF1DF so
' o73352313'1 - 61 e reaístrad:a no CREC sob o
J-3384 da 8a Reo, sua
com p oderes gerais d administração e na queiidade
de LOfATAjo (Ai:
PARTiDO TRABALHi-SA NAC I ONAL, nscrfto no CN?J sob
co
sede em asuíie. DE. neste ato repre ntsdo por JOSE ft°01.243
MASC DE
--

A 3 S...

ABREL. brasero,
da cartefra de ide tidade n 2.4&552 SSP!5P e do
CPF N? 1e3.729ea-2o. residente e d -iciiedo{a) à RUA ALVES POWrUAI 11 em Sio
Pa. SP,.. CEP: 04722-C3G FO . E(S) (011) 1202n
e 34e8-4W têm entre & iust e
ata DOr eSte instrumento p articuiar e na meihor forma.
a presente iocaço mediante
as Cáusuas e con-dicões 2 seguir enumeradas. diSC m i ned5S e esti-p
adas e, disps
íecais cert:ren. ees, cue vo!-untsriamete aceitem e O orçam:

1 - 3 1OVEL:
O obato do oresente contrato é constítuido peio T;ó9i Sito SRTVS 701
ASSS CHATEAUBRiAD SLOCO 1 SALA 422, ASA SUL, RASUA. DF je o
L
OGATARi:O (A) confessa receber em p erfeito estaco de conservacão
funccnaiade
'-aora cace e "ceza oo- c aoae cs sa-' :ac-s
' 'ação oozas •a,es
o-aes
aça-eas
'cos assoa:-Os o "ara c"cs :e-aoa draças
mármores, pias, ra.os, encanamentos, embocos e demais acessórios em cerfeitas condições
de f
-ameto e conserva-cão. ebocanco-se a assim. cor zSe;,já_io e íSStij4 no tem
eca cc cese-'-e cc"o-aç a ce-'c---- cace ccc scoso "a as a 3a
PARÁGRMO ÜNiCO O (A) LOCAJÁRO (A) deci'ara que visitou e examinou prévia
ate
ntamente o imóv& iccado e deciara aus se encontra conforme o LAIiD-3 DE VSTORi4'Éj
DO !OVEL assinado eias partes e aua fica fazendc parte integrante detaJi\ e -ec»
e ace-o cc as oa-es e
passa a gaze- ca'e r:e-a'te aesz
/

\ \i

E r eetento riobárics

TVS - Q.7C1 -

33Z5-323 - CE

ss
725'4-G -

t-

423/425
Cr i-325' —Se e2o/

cnc-a:. ccc-c se tanscto '&.e fosse, no oua se faz exoressa referência aos eventuais
defeitos eXistentes. o (a) CT
(A sceta-os, obrtea-se. 5 Part Ca Zeter oete oue
nete c.e: e fazer de rnedato, e por sua cont- , todas as re parações dos est r
aoos ètos
cc cc asca: a as cc ce-es cc e'c "ne-:cs e
es:c e
a
a
ç
c..a-'oo -'coj
esgo
este ccnuat-z s
reo a retsmao ou emzaçoo
po Qacwer
etjas
sdo fetas com setmizaçãc. 2ssum1rdo
ente com ses ___________
resz-onsaÕade e devcver tempestiva e
o móve abjeto cete
oco ato. ta p ua o coosteosdo oo &uddo Laudo.

ÁO

2-DO PRAZO:
a Oawce ccaco cc
e cc 12 ROZEj meses ccnseccs a cocc a-a
e a .ndar de neno d: reito eousoda
o
(a)
LOCATo
(A
deverá. nde p endsneemente de cua p-uer
avo o nteroeteção udc
u
extrajudjc
tcusíe sob nena de p cssve ordem h'mfrar de
restitufr ao LOcAEOR
o
no mesrn estado de conservaco, habitabjjda e funcicnaiidaç em ue o
recebeu.
b) Cs evcntuaimta o (a) LOCATARo (A) Continue 00 ifl1Ó5Ci
orazo contratuaL subsistirão as condições. ora atatadas. com !ccado. aós o térm do
as ressaivas de ieí.
cj Se "o
c..-so cc cc coação ce eO-a'-e —
c0-ca:c
as cs'-es q-o-- 3Co
o
(A\
' €)
ribido de aiuizar a acão revisionai, nos pras 35 f:,
sano
se
tai
acordo
tiver
sido
nars aiuscr o auguei ao níve; rio tm
ercaco, o coe deverá ficar all
CO0SO5oo

-

de 000rreç
Drorrooação desta iocaãc. o ate-guei- roensai será contírj
em novos vaiores mediante novo contrato com fixa
ão de p reço. condi-ções e
tomandose por base os p recos do mercado
prazo.
imobip
ário ou acuete c e as partes
COO VeOc Crrer'.
e) Antes do vencimento do nrazo austado na teta "a" desta ciãustda
WCADop A) retomar o
não Ooderá o (a)
imóvei saivo se motivado cor mnfaçãc 000tratusi
LOCATARJO (A). c caso de devçiucão do
do (a)
imóvei ao LOCADOR (A) cotes do prazo, o
LOCA TAPJO 'A'i p
ecará e MULTA revista na CLAUSULA STíM. Estando
o
Contrato gente por temro í D-ETER.Mitj
somente ficará SEtTO o (a)
(A) frj p
agamento da MULTA contratu: se avisar SO LOCADOR (A). POR
ESCRiTO coro 2OtecCdê:i5 mírtrna 3
(T--T . dias
3- -O AU
=
O amgue mensa ivremenre co
nvsnconaa0 nesta cara e cc N$ 1.222,22 (ii
e vinte o dois Reais e vinte e dois Ceotevo.
PRÁGRAFc PRiMEiRO. O crimeiro aiucuei vence no dia 5I5j21, vencendo-se os
subsecüentes no dia O (CiNCO) de cada mês e deverá ser pagmente
LC-CATÁROLAVS\ em C:uaiquer agência bcária,
através d:e
darcáte' emitido PELÉ>
ADM.N . STRADORA
SEV1
OLLALQUFR
CUSTO
PARA
EMiSSÃO
LOcA1ARoAuAs 2rcerá(ão com
os custos da COPENAçAo
Â cJ'
co4DA Et
que nesta data é fixada em RS
53C (CiNCO REAiS E TRW*
/
—7

-

2

AntonodoV&Ie
Ee,eos
S/S 2..71 -

-3 23-3599 -

sr

E

s-s Ca--- - 7- S-s C-z -34

-S

s
423;42

g:

CENT\í3S),
a a ateaçÕ-es
3'anco dc 3rasL O LOCA1ÁROA gozará de
DESC3O POR PONTiÂ.iDADE de W% (D-EZ POR CENTO) sabre O vaor do

me-sa, desre

pae

até a data de cada vencmeeo.

Caso o(a LOCi RO[e' não receba o
co — a'ececê-c2
-a cc
Dez oca a'-es co
c—erc p
a se cc- os e cc
cce:e a ooc..a'- a se-ce CiaSUÍ7 Oenro
W3 L
'c Oo-c Eoc o Ce-c E'-c-€sa-' -ssAsa
s
Cosec.D-a-c
c-'--e
Salas
423I42. Brasíia-D no oráo bancáro soctando a SEGUNDA VA DO
BOLETO para
ag amento no Banco, sem quauer &s 2dconaL desde
qie
não
Ltraoasse
a data Civencimento.
FARGD

É tefl;5r€m6'te Vedado de p
'eno di'ero Consjderardo
ameno
de
ahiguéis
e
encargos
reaizaios
peo OCATARO(A)
5t'avés 00 OdSfl5 :d: oédto o de pagamento. remessa de cheq
:
es ou vaores, detad
oretamente em conta do LOCADOR OU AD1 SRADO
p bem como p or quaisoteoubos me-os ue não se-am exatamente acuees p
actudo neste contrato (Cáusja
Tercei-a.
O

PAAGp FO- QUARr0 Em caso de mora do(a)
OCAT.4RQiA' :uanto co Pagame
do augue e encargos
ccabccs. Quaquer ca sa o atiaso. o ébo será acrescido
mta rnoratôra de 10 (Dez oor
de
cento sobre o seu va'or tot acresckjos de furos

moratóços de %J POR CENTO ao mês. contados da a da acrescj

ainda de
cc-ecãc Mc-ea- a cc c. ccc cc os oss-'-'os 'c oca cc
c-e
sos
esta
cas
além -:e
de 20%j ViNTE POR CE?g
sobre
o vaor do débíto se
admnstradva a cobranca e também de 20% (VNTE POR TOj
CEïro
se 'ca:.

PARAGRAFO QU ff0. Decorroo o nrazo de 1( (Dez; dias do venc;ento
d&bftQ
Al ose-'Acv so c-ero e-cs-- aOç ao ESCR CR O DE
A DVO CA CA QUE Rs =er-,
AD MNSTRJjDoA cara cobra'-ça amcáv ou
jud:ca-. FiCa desde ié aue OSSO cObrç amcáv& serão
devkjoshonráisadvc20%(VNTEPORC-3scbeomntadjuse
r?ecessár O odrpen udica os honorájos serão de 20% (VNT POR CENTO'
O vac'ZCCC
sobre
CO 0 e OJ 2C% N NE
CEO
soc-ee
a
e-os
oaSa
co
r
ngc.
rezaramere no caso de Ação de Des p
e Su0orta0 ainda o(a) L0CATÁRQA c4
Pagamento oca custas do orocessO
A p
O ãc c-'-c- '-eo cas oo-osç5es c-ec- a-ss exo-essas n.esze
co=ntrstc ea)j LSX'C
0 CAÁR : 3í e SCS 1ACORES fj5
i
inctasã dos
seus resrectjvos nomes no CADASTO DE DEVEDOR DOOCADOR()
SERVço DEa PRC-TEçÃfl\
AO CREDTOS?C ou entdad: com na'dade s
emehanEe Cabçr aos deve ores'
cc "sc çãc ce'- ccc o caga'--e---o cc 0055 as OSSOCSSS c,e ese'
O'erem 0e se dára somente aás a autação ega dos débitos exsten4es
/ 7
PARÁGpj
SÉT0. O aiuguei mensc acmc pacudo será
3

-

AntorodoV a li, e
EO

STVS - CAss
(G1 3323-3 - cP 7C-C-- -

-

o

'bT
-Tç - £e J-334 -

o/

determírada cela legislacão vigente ap-cando-se
jE
aa; ou, em sa fate. p elo íGP--ce eraí de --eços também
ce-s FV (F dcá Getúuio Va-as) ou, também
sendo este
Suafaa ce-o mac-: d-çe
pelo Governo Federal ou ainda em sua faítaj por
°ão casco
F-°Q
o
o

o::-o. Se
de lei SL 2-cuente via- e ser admida
conecãc no valor do unuel em c-eriodicidade inferior a Orevist na ecislaço vigente,
à
-coce SuC celeb-acão concordam as cedes . desce á, e em caráter irrevo ve cue a
ndexador casará autom amer: te
a ser feita no menor prazo

NO-J. O
LOCAÏÁd3(A cão te rá direo cc reter o pagarree do
0U2 Ler Cut2S PL2n!2S
david-as ao LOGADOR(4' sob a alecacão de
cão
terem sicos atendidas e; -ênc-as DCVfltL SOiiCitds

4- Os iPOSTQ5. TAXAS, SEGURO E Ef1ÇARGØS DWERSOS:

a
c
e
-'Ç
.-S Pcsos
Micia:s (lPTU' taxas de ácua e esooto, taxa de lim p
eza Pública, luz a teifce cotas de
o dom -los e demais encamos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvai, cujas
contas deverão S&f liciidad alé a data do vencimeo em
p ua forem aPr se-;tacas
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TED - Transferência Eletrônica Disponível

A331121048489403018
12112/2014 11:40:01

Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTO TRAS NACIONAL

Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
CPF!CNPJ aftcroc

33
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
204
PAMPLONA
920044887
179.533.338-30
MARIELLA QUAG LIA BATTAG LIA
CREDITO EM CONTA CORRENTE
3.146.00
12/1212014

657
Transação registrada comc pendente co

nsuPc:ánc:n

Pendência número: 299131741.
Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

de

7

1/1

[bb.com .br]

t12I2014

A33K121134618134008
12112/201 4 11.40:45
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.
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DOC ou TED Eletrônico
Debitado
Agência
Conta corrente

1193-2
21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido
Finalidade
Número documento
Valor
Data transferência
- CPF 1CNPJ diferent-e

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
33
PAMPLONA
204
920044887
179.533.338-30
MARIELLA QUAGLIA BATTAGL1A
CREDITO EM CONTA CORRENTE
121.202
3.14600
1211212014

Autenticação SISBB

90EC79248237FCB3

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO
J4603096 JOSE MASC! DE ABREU

658

12/12/20141140.03
12112/2014 11:40:45

Transação efetuada com sucesso
Transação efetuada com sucesso por: .14603096 JOSE MASCI DE ABREU.

https:Ilaapj .bb.corn.brfaapj/hom e.bb2tokenSessao=ddcb67933d225b60c983c44571 33a513
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is tem por a*to o lmóv de propriedádedO
presente iocao, pera ns
de Santo Aff&C, fl5ta CapitalLOCADOR, locailzado à Avenida Santo Miara, n. SM, Bairm

2. PRAZO

teminar
doze primeiros meses de
O aluguel mensal será de 0,00 (trê s mil reais), para os
Em caso de aumenta do
akmuel, e a partir do décimo terceiro mês reajustével pelo IGPM .
será cobrado sobre os maiores índices e pelo menor prazo determinado pelo
prazo de ocaço
Governo Federal.
O aluguel será pago pontuaimente at a dia 12 (dcze de cada mês subs0eite ao
vencido, através de deposito banc10 banco Santender, agência 0204 - Pampiofla; canta
corre= 920O44$-7 em nome de Mariaila ~iaa~,@ ou onde este indicar, mediante
legal O recebimento de alugueres ou
recibo passado pelo mesmo, ou seu r?résnt8 nta
encargos em atraso sem cobrança de muita conslstlré em mera ilberaildade no
no art. 1503, 1, do
caracterizando novaço nem autorizando seja invocado a princípio COt1dO
Código CMI.
em mora
§ 2 - O não pagamento do aluguel e/ou encareos constitui ao LOCATALO açC de
independentemente de qualquer formalidade. Afora o aiuizament imediato da
despeja por falta de pagamento. O aluguei e encargos pagos após ovenclmeo, PreIufw
de outras sanções previstas neste contrata, sero acrescidos de:
§ 19 -

1 muita de2% (dois por Cet0)
2-juras de % (um por cento)mês;
ao

1

3- etW2r

de cobrança ctrajudkia tais co; icaçe5 despesas de correio,

Ç0g

e.

OU

b) - efetuar todas as obras e/ou reparos de que &e necessttC
os que digam respeito à estrutura do m6vet e os que se façam necessários em
tXC*3t1dO4

decorrênda de e3dgênda legal, presente ou Mura.
e) - Conseivá4c e restltuf-lo no estado compatfvei com o que ora receber quando finda ou
direito a pagamento ou
rescindida a %ocaç0, sem danos e com pintura nova, nc lhe 5ssistifldO
fazer para mantê-lo e restituf-lo
ndenlz3ÇO alguma pelas despesas que porventura vier a
nesse estado. Todo material a ser empregado para obom cumprimento desta cláusula deverá
ser da mesma qualidade, tipo e medida do asistente no imóvel
d) - Facultar ao LOCADORP ou seu representte lpl, o direito de vistoriar o Imóvel quando
assun entender variante, mediante aviso prêvio da cito () dias.

No caso de venda, promessa de venda ou cessão de direitos, o LOCADOR deverá dar
conhecimento do negócio ao Locatário, por escrito, a fim de que este possa exercer o seu
direito de preferência.
Parágrafo único - Desejando o LOCADOR vender o m6vel, objeto deste contrato, será o
Locatário obrigado a permitir a visita do ev ntuais pretendentes à compra, desde que o faça
em horário previamente combinado e sem prejuízo das atividades normais do Locatário, até
concretização efetiva do negócio.
9 . adwm do Imóvel
Teh.J. UPt

iEC

O Locatário não poderá fazer qualquer reforma, adaptação ou modificação
'Imóvel
abjeto desta locação, excetuadas as previstas na cláusula sétima, sem a consentim nto por
lÁ /
&:
1

O Locatário se compromete e se obriga a fazer chegar às mãos do LOCADOR quaisquer
avisos quer digam respeito ao Imóvel, sob pena de, não o fazendo em tempo hábil, responder
por perdas e danos a que der causa, em virtude de suà.omissão, salvo se O Locatário já os tiver

recebido com os prazos respectivos vencidos.
11- Deseproprlação

Em caso de desapropriação da imóv&, o presente contrato de locação será rescindido
de pleno direito, não cabendo ao )CACi,em hipótese alguma, ressarcir Qu3Iuer Prejuizo
que o Locatário vier a sofrer, resaaivado ao mesmo, tão somente, a faculdade de haver do
Poder Expropriante a indenização que porventura tiver direito.
12-Pesdsão
Na hipótese de incêndio ou acidenta que obrigue e reconstrução do Imóvel, operar-seá, automaticamente, a rescisão deste contrato, não assistindo o Locatário nem ao LOCADOR
direito a qualquer pagamento ou indenização, seja a que titulo fcr.
Parágrafo único - Verlfica~ a hipótese desta cláusula não serão cobrados os alugueres
vincendos da Locatária.
O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, a qualquer momento, pelas Partes,
e sem a inc~ de qualquer ânus ou multa, mediante aviso prévia à outra Parte, por
escrito, com antecedênc mínima de 30 (trinta) dias.
13- JnmaçLo do Poder PúblIco
Nenhuma Intimação do Poder
será motivo para que se opere a rescisão do
presente contrata, salvo prévia vistoria judicial que apure a ImprestabiUdadãêo Imóvel para os
fins a que se destina
14-Multa

pauLO, 12 de agostO de 2013.
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São Paulo, 06 de outubro de
2014
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Thiago Milhim
Avenida Santo Arnaro, n. 5.828

Prezado Senhor,

Por favor, fazer o deposito no da 12110114 fazer o deposito
de 3i46,00 + diferença de 146,00 num total de 3292,00 reais.

(q FIsk Lj'
/

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°256-12.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

1P
Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi
ao encerramento do anexo 14, à fi.
EiJMFI0
a Coo'rder'iadoria de Registros Partidários, Autuação
Áux. d fVL

e Distribuição - P'Í,"iavrei o presente termo.

